داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى
هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی
ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
طزح درس رٍساًِ ( )lesson Planتزکیبی
جلسِ اٍل
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/33/31 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77
عىًان جلسٍ  :آضٌبیی بب استبًذاردّبی DRI ٍ RDA
َذف کلی جلسٍ  :دانشجو تا مفاهیم و کارتزدهای  RDIو  DRIآشنا شود.
اَذاف اختصاصی :
 داًشجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  RDIرا شزح دّذ. -داًشجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  DRIرا شزح دّذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى8

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  34 8دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  3 8دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى8

 04دقیقِ

هذت سهبى  3 8دقیقِ

جلسِ دٍم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/33/04 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77

عىًان جلسٍ  :اصَل بزًبهِ ریشی غذایی
َذف کلی جلسٍ  :دانشجو تا اصول تزنامه ریزی غذایی آشنا شود.
اَذاف اختصاصی :
-

داًشَ ًحَُ هحاسثِ ًوایِ تَدُ ی تذًی راتذاًذ

-

داًشجَ طثقِ تٌذی ًوایِ تَدُ ی تذًی را تشٌاسذ.

-

داًشجَ ًحَُ هحاسثِ اًزصی هتاتَلیسن پایِ ،اًزسی فعالیت تذًی ٍ گزهاسایی غذا را تذاًذ.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى8

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  34 8دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  3 8دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى8

 04دقیقِ

هذت سهبى  3 8دقیقِ

جلسِ سَم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/33/05 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77
عىًان جلسٍ  :اصَل بزًبهِ ریشی غذایی
َذف کلی جلسٍ  :دانشجو تا اصول تزنامه ریزی غذایی آشنا شود.
اَذاف اختصاصی :
-

داًشجَ هیشاى هجاس کاّش /افشایش ٍسى را تذاًذ.

-

داًشجَ سْن ّز یک اس درشت هغذی ّا را در رصین رٍساًِ تذاًذ.

-

داًشجَ تا جذٍل تٌظین تزًاهِ غذایی ٍ کارتزد اى اشٌا شَد.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -2هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى8

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  34 8دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  3 8دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى8

 04دقیقِ

هذت سهبى  3 8دقیقِ

جلسِ چْبرم
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/30/42 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77
عىًان جلسٍ  :اصَل بزًبهِ ریشی غذایی
َذف کلی جلسٍ  :دانشجو تا اصول تزنامه ریزی غذایی آشنا شود.
اَذاف اختصاصی :
 داًشجَ تتَاًذ سْن استاًذارد ّزیک اس گزٍُ ّای غذایی را در رصین غذایی رٍساًِ تشٌاسذ.-

داًشجَ تتَاًذ رصین غذایی را جْت گزٍُ ّای هختلف تٌظین ًوایذ.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -3هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى8

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  34 8دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  3 8دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى8

 04دقیقِ

هذت سهبى  3 8دقیقِ

جلسِ پٌجن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/30/33 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77
عىًان جلسٍ  :آضٌبیی بب راٌّوبّبی غذایی
َذف کلی جلسٍ  :دانشجو هزم راهنمای غذایی ،تشقاب غذایی و الگوهای رایج غذایی را تشناسد.
اَذاف اختصاصی :
-

داًشجَ ّزم راٌّوای غذایی را تشٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ

-

داًشجَ تشقاب غذایی را تشٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ.

-

داًشجَ تا الگَّای رایج غذایی آشٌا شَد.

ريش آمًزش  :حضًری  :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -4هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى8

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  34 8دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  3 8دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى8

 04دقیقِ

هذت سهبى  3 8دقیقِ

جلسِ ضطن
داوشکذٌ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/30/36 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77
عىًان جلسٍ  :بزچسب گذاری غذایی
َذف کلی جلسٍ  :دانشجو تا تزچسة گذاری غذایی آشنا شود.
اَذاف اختصاصی  :داًشجَ تزچسة گذاری غذایی را تشٌاسذ ٍ شزح دّذ.

ريش آمًزش  :حضًری:خیز

/

مجازی :بلی

ترکیبی :خیز

/

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :خیز

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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مقذمٍ ( :ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد).



کلیات درس



هذت سهبى8

دقیقِ



بخص اٍل درس

دت سهبى  34 8دقیقِ



پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت

هذت سهبى  3 8دقیقِ



بخص دٍم درس

جمع بىذی ي وتیجٍ گیری

هذت سهبى8

 04دقیقِ

هذت سهبى  3 8دقیقِ

جلسِ ّفتن
داوشکذ :بْذاضت اٍس

گريٌ آمًزشی :علَم تغذیِ

سبل تحصیلی 77-244 8

مقطع  /رشتٍ تحصیلی:کبرضٌبسی/علَم تغذیِ
تبریخ ارائِ درس 77/30/03 8
رٍس 8دٍضٌبِ

ًبم درس (ٍاحذ)  8اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی
ًَع ٍاحذً8ظزی

سبعت32-348

تعذاد داًطجَیبى 048

تعذاد ٍاحذ38

هسئَل درس8دکتز سویِ یَسبیی

هذت کالس 24 8دقیقِ

هذرس:دکتز سویِ یَسبیی

تبریخ تذٍیي  /ببسًگزی 8بْوي 77
عىًان جلسٍ  :تٌظین بزًبهِ غذایی
َذف کلی جلسٍ  :تنظیم یک تزنامه غذایی توسط دانشجو
-

اَذاف اختصاصی  :داًشجَ تتَاًذ یک رصین غذایی تزای یک فزد فزضی تا هشخصات هعیي تزاساس راٌّواّا ٍ
ّزم غذایی تٌظین کٌذ.

ريش آمًزش  :حضًری :خیز

/

مجازی :بلی

/

ترکیبی :خیز

امکاوات آمًزشی  :کبهپیَتز ،ایٌتزًت ،اسالیذ ،سبهبًِ ًَیذ
فعالیت آمًزشی  :تکلیف :بلی

/

پريشٌ :خیز

/

تاالر گفتگً :خیز

عىًان ي وًع آزمًن  :خیز
مىبع درس  :در صًرت استفادٌ از کتاب ،مقالٍ ،جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.

 -1هیز هیزاى ج ،اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی ،تٌیاد اهَر تیواریْای خاص ،تْزاى.
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