
 
 

 

 

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

   جلسه اول

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

 21/22/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 زاهدانی مريم رنجبر دکتر  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانی مريم رنجبردکتر :مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تدوين  تاريخ
  

 اهمیت تغذيه گروههای ويژه مقدماتی و توضیح منابع و اهداف درس با دانشجويان،معرفی آشنايی : جلسهعنوان 

و  اهمیت تغذيه گروههای ويژه مقدماتی توضیحکلی درس و اهداف آن، معرفی منابع و آشنايی  معرفی:   جلسههدف کلی 

 مقدمه ای بر تغذيه ورزشکاران

 :  اختصاصیاهداف 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 یگروهها  عناوين ، مباحث  و مراجع مورد استفاده در مباحث تغذيه ،ويژه یاهمیت و نقش تغذيه گروهها -

 .را بداند ويژه

 .را بیان نمايد عضالنی  یانقباض سلولهاکلیات مکانیسم  -

 .را بیان نمايد عضالنی یدر انقباض سلولها  نقش کلسیم -
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهامکانات اساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 
 
 

 
 
 
 

 جلسه دوم  

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

 29/22/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:دانشجويان  تعداد 

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 .عضالنی یسلولها یبرا یتامین انرژ یمهمترين مسیرهاآشنايی با  :عنوان جلسه 

 .عضالنی یسلولها یبرا یتامین انرژ یمسیرهامهمترين  معرفی:  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 عضالنی را بیان نمايد یدر انقباض سلولها ینقش انرژ. 

 را   زیمسیر فسفاژن، مسیر گلیکولیز بی هوازی و گلیکولیز هوا: عضالنی یسلولها یبرا یتامین انرژ یروشها

 .توضیح دهد

 را بداند تامین انرژی یعضالنی در نوع مسیر مورد استفاده برا یتعیین کننده در استفاده سلولها عوامل. 

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد شده امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    مدت زمان (کالس های حضوری تکمیل گردداين قسمت صرفا جهت ) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه سوم  

 

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

 12/22/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 

 آشنايی با مايعات مورد نیاز در ورزشکاران :عنوان جلسه 

 مايعات مورد نیاز  و محاسبات آن در ورزشکاران معرفی:  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 در ورزشکاران را بداند اهمیت کنترل مايعات بدن. 

 یعوامل تعیین کننده در مقدار نیاز و مقدار مورد نیاز مايعات در فعالیتها: مايعات مورد نیاز در ورزشکاران 

 .را بیان نمايد ورزشی

  را توضیح دهد مايعات در مراحل قبل، حین و بعد از فعالیت ورزشی دريافتمیزان. 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: آزمونعنوان و نوع 
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    زمانمدت  (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم  

 
 

 

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

 3/21/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 در ورزشکارانو کربوهیدرات   ینیاز به انرژآشنايی با  :عنوان جلسه 

 در ورزشکارانو کربوهیدرات   ینیاز به انرژآشنايی با :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 و عوامل اثر گذار بر آن را بیان نمايد در ورزشکاران  ینیاز به انرژ. 

 با استفاده از فرمولهای مختلف نیاز به انرژی را برای فعالیت های مختلف محاسبه نمايد. 

 ز به انرژی را بداندمعادل متابولیکی و نحوه استفاده از آن برای برآورد نیا. 

  را دانسته و محاسبه  (قبل ، حین و بعد از ورزشها) نیاز به کربوهیدراتها در مراحل مختلف فعالیت ورزشی

 .نمايد

 پرسازی ذخاير گلیکوژن بدن را برای فعالیت های ورزشی بداند. 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم
 

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

 21/21/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 در ورزشکارانو مواد معدنی   چربی پروتئین، آشنايی با نیاز به  :عنوان جلسه 

 در ورزشکارانو مواد معدنی   چربی معرفی پروتئین، :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
  را دانسته و محاسبه نمايد (استقامتی و قدرتی یورزشها)نیاز به پروتئین در ورزشکاران. 

 را توضیح دهد در ورزشکاراناز لحاظ نوع و مقدار به چربی  نیاز. 

  را بداند (کم خونی و نیاز به آهن)آهن و اهمیت آن در ورزشکاران. 

 را بداند در معرض خطر کم خونی و فقر آهن در بین ورزشکاران یگروهها. 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه ششم  
 

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

 21/21/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)گروههای ويژهتغذيه  (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 

 

 در ورزشکارانمختلف و ويتامینها  آشنايی با نیاز به مواد معدنی  :عنوان جلسه 

 در ورزشکارانمختلف و ويتامینها  مواد معدنی معرفی :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
  بداند ورزشکاران و مقدار نیاز به آن را  اهمیت کلسیم. 

  در ورزشکاران را بیان نمايد...( روی، مس، منیزيم و)نقش و اهمیت ساير مواد معدنی . 

  را بیان نمايد محلول در آب در ورزشکاران یويتامینهانقش و اهمیت 

  را بیان نمايد محلول در چربی در ورزشکاران یويتامینهانقش و اهمیت. 
 

          خیر: ترکیبی/        بله  :مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم  

 
 

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

 14/21/99 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 در ورزشکارانمختلف و ويتامینها  آشنايی با نیاز به مواد معدنی  :جلسه عنوان 

 در ورزشکارانمختلف و ويتامینها  مواد معدنی معرفی :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
  بداند ورزشکاران و مقدار نیاز به آن را  اهمیت کلسیم. 

  در ورزشکاران را بیان نمايد...( روی، مس، منیزيم و)نقش و اهمیت ساير مواد معدنی . 

  را بیان نمايد محلول در آب در ورزشکاران یويتامینهانقش و اهمیت 

  را بیان نمايد محلول در چربی در ورزشکاران یويتامینهانقش و اهمیت. 
 

          خیر: ترکیبی/        بله  :مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

T McArdle WD, Katch FT, Katch VL. Sport & exercise Nutrition, Lippincott Williams 

& Wilkin , and London 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه هشتم  

 
 
 

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

 25/2/2411 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 یاصول تغذيه در شرايط اضطرارآشنايی با  :جلسه عنوان 

 یاصول تغذيه در شرايط اضطرارمعرفی :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 ی را بدانداصول تغذيه در شرايط اضطرار. 

 را بداند مورد استفاده یو شاخص ها یوضع تغذيه در شرايط اضطرار یبررسی را تعريف و شرايط اضطرار. 

  ی را بداندطرارضدر شرايط ا انرژی –پروتئین  سوتغذيهانواع 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

Alken LH, Howson CP. Estimated mean per capita energy requirement for planning emergency 

food aid rations. Institute of Median. Nutrition Academy Press. 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه نهم  

 
 

 

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

 11/2/2411 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 
 

 یاصول تغذيه در شرايط اضطرارآشنايی با  :عنوان جلسه 

 یشرايط اضطراراصول تغذيه در معرفی :  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 و   (کمبود آهن و ساير مواد معدنی و کمبود ويتامینها)  یدر شرايط اضطرار ی شايع کمبود ريز مغذيها

 .روشهای پیشگیری و مبارزه با آنها را بداند

 را توضیح دهد (تغذيه گروهی ، تغذيه تکمیلی ، تغذيه درمانی )  یکمک ها غذايی در شرايط اضطرار انواع. 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر :عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

Alken LH, Howson CP. Estimated mean per capita energy requirement for planning emergency 

food aid rations. Institute of Median. Nutrition Academy Press. 
 دقیقه:    مدت زمان (قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردداين ) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دهم  
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 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:دانشجويان  تعداد 

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 
 

 کلیاتی در مورد تغذيه گیاهخواری :عنوان جلسه 

 کلیاتی در مورد تغذيه گیاهخواری:  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
  تغذيه گیاهخواری، طبقه گروههای گیاهخواری، علل گرايش به گروههای گیاهخواری، تعداد افراد گیاهخواری

 در جهان را توضیح دهد

 شرح انواع گروههای گیاهخوار، مزايا و معايب تغذيه گیاهخواری را شرح دهد 

 نوجوانان، جوانان، مادران باردار و شیرده، سالمندان را : وضعیت تغذيه در گیاهخواران گروههای آسیب پذير

 توضیح دهد 
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 مانند نويد افزارهای ارائه شدهامکانات فضای مجازی و نرم اساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

Sabate J. Vegetarian Nutrition. CRC Press, London 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم  

 
 
 

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

 5/1/2411 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 
 

 کلیاتی در مورد تغذيه گیاهخواری :عنوان جلسه 

 کلیاتی در مورد تغذيه گیاهخواری:  هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
  افراد گیاهخوار را شرح دهدنیازهای تغذيه در 

 انرژی، پروتئین، چربی، کربوهیدرات، روی، آهن، ويتامینها را بشناسد 

 سالمتی استخوانی و گیاهخواری، رعايت اصول صحیح تغذيه در افراد گیاهخوار را توضیح دهد. 

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

Sabate J. Vegetarian Nutrition. CRC Press, London 

 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد)  مقدمه

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم  
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 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:دانشجويان  تعداد 

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 
 

 تغذيه نظامیان :عنوان جلسه 

 آشنايی با تغذيه نظامیان :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :اين جلسه بايد بتوانددانشجو  در پايان 
 تغییرات فیزيولوژيک، روانی و اجتماعی در محیط های نظامی را توضیح دهد 

 سرد -گرم: کلیاتی در مورد تغذيه نظامیان، تغییرات نیازهای تغذيه در محیط های مختلف آب و هوايی- 

 .رطوبی را شرح دهد -معتدل

 

          خیر: ترکیبی/        بله : مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

 
 دقیقه:    مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد اين قسمت صرفا) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سیزدهم  

 
 
 

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

 29/1/2411 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 

 
 

 تغذيه نظامیان :عنوان جلسه 

 آشنايی با تغذيه نظامیان :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :بتوانددانشجو  در پايان اين جلسه بايد 
 تغذيه در پادگان را شرح دهد 

 تغذيه نظامیان در زمان صلح را توضیح دهد 
 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: و نوع آزمون عنوان
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه چهاردهم  

 
 
 

 

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

 12/1/2411 :ارائه درس تاريخ  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 

 تغذيه در معتادين و دوران بازپروری :عنوان جلسه 

 تغذيه در معتادين و دوران بازپروریآشنايی با  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 کلیاتی د رمورد تاريخچه اعتیاد و انواع مواد اعتیاد آور را بیان کند 

 ،کافئین ، تنباکو و ساير مواد مخدر مانند هروئین، کوکائین و ترياک بر سالمتی و نیازهای تغذيه ای  تاثیر الکل

 خاص حاصل از اين تاثیر را توضیح دهد

  آسیب های اجتماعی در يک فرد معتاد، تغییرات فیزيولوژيک ايجاد شده در ارگانهای مختلف بدن ناشی از

 اشرح دهد اعتیاد و سوء تغذيه در افراد معتاد ر

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

 
 دقیقه:    مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم  
 

 
 

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

 1/3/2411 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:تعداد دانشجويان  

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 

 تغذيه در ناتوانائیهای جسمی و معلولیت ها :عنوان جلسه 

 آشنايی با تغذيه در ناتوانائیهای جسمی و معلولیت ها :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 انواع معلولیتهای جسمی و ذهنی بشناسد 

 تغییرات فیزيولوژيکی در انواع معلولیت را توضیح دهد 

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

 
 دقیقه:    مدت زمان (قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردداين ) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
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 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گروه آموزشی                         بهداشت اوز :     دانشکد

 9/3/2411 :تاريخ ارائه درس  1400-1399:  سال تحصیلی  

 4-1يک شنبه :    روز (واحد 1)تغذيه گروههای ويژه (  :واحد)نام درس 

 نظری :نوع واحد
 

 21:دانشجويان  تعداد 

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 45: مدت کالس

 11/21/99:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 
 
 

 تغذيه در ناتوانائیهای جسمی و معلولیت ها :عنوان جلسه 

 جسمی و معلولیت هاآشنايی با تغذيه در ناتوانائیهای  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند
 تغییرات تغذيه ای ناشی از تغییرات فیزيولوژيکی در معلولیتها 

 شاخص ها و روشهای ارزيابی وضعیت تغذيه ای در افراد معلول 

 

          خیر: ترکیبی/        بله:  مجازی/       خیر        : حضوری  :  روش آموزش 

 مانند نويد امکانات فضای مجازی و نرم افزارهای ارائه شدهاساليد، کامپیوتر،   :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون
Modern Nutrition in Health and Disease 

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy 

 
 دقیقه:    مدت زمان (حضوری تکمیل گردد اين قسمت صرفا جهت کالس های) مقدمه 

 سکلیات در 

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 11:  مدت زمان 

 دقیقه 11:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 
 


