
 
 

  

 

 تزکیبی  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              21/22/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:طٌبِ       یکرٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییدرس:هسئَل  3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   ببسًگزی:تذٍیي /  تبریخ
 

 هتابولیک اختالالت:  جلسٍعىًان 

 اپیدهیولوصی، اتیولوصی، شاخص های ارسیابی وضغ تغذیه و تنظین رصین غذایی هبتالیاى به چاقیآشنایی با :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 را بشناسذ. اتیولوصی، اپیذهیولوصی چاقی -

 را شزح دهذ. شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به چاقی -

 .با روش های هختلف تنظن رصین های غذایی هبتالیاى به چاقی آشنا شود -

 خیز: ترکیبی       /          بلی: مجازی   /             خیز:حضًریريش آمًزش :  

  ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز: /          پريشٌ          خیز: فعالیت آمًزشی :   تکلیف

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.مشخصات آن در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :
1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 
 ٍدقیقِ      :هذت سهبى (جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.صرفا )ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

  

 جلسِ دٍم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              29/22/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:طٌبِ       یکرٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 یَسبییدکتز سویِ :هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 
 

 اختالالت هتببَلیک:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی، شاخص های ارسیابی وضغ تغذیه و تنظین رصین غذایی هبتالیاى به الغزی :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی الغزی را بشناسذ. -

 ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به الغزی را شزح دهذ.شاخص های  -

 با روش های هختلف تنظن رصین های غذایی هبتالیاى به الغزی آشنا شود. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

1- - Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 



 

  

 

 جلسِ سَم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              12/22/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت هتببَلیک:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی، شاخص های ارسیابی وضغ تغذیه هبتالیاى به دیابت :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی دیابت را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به دیابت را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در  مىبع درس :
1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍى:      دقیقِهذت سهب )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 



  

 جلسِ چْبرم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              43/21/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت هتببَلیک:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با نحوه ی تنظین انواع رصین های درهانی در هبتالیاى به دیابت :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 نحوه ی تنظین انواع رصین های درهانی در هبتالیاى به دیابت را شزح دهد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

 



  

 

 جلسِ پٌجن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              24/21/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت هتببَلیک:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با نحوه ی تنظین انواع رصین های درهانی در هبتالیاى به دیابت :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 نحوه ی تنظین انواع رصین های درهانی در هبتالیاى به دیابت را شزح دهد. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /              خیزحضًری : ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         بلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

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

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 



  

 

 جلسِ ضطن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  ٌداوشکذ

                              21/21/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   ببسًگزی: تبریخ تذٍیي /
 

 اختالالت هتببَلیک:  جلسٍعىًان 

 اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در هبتالیاى به هیپوگلیسویآشنایی با :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 اتیولوصی، اپیذهیولوصی دیابت را بشناسذ. -

 دیابت را شزح دهذ.شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به  -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به هیپوگلیسوی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری:ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 



  

 

 جلسِ ّفتن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              10/21/99 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 خَردىهزبَط بِ غذا اختالالت :  جلسٍعىًان 

 پزخوری ػصبیآشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در هبتالیاى به :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 را بشناسذ. پزخوری عصبی اتیولوصی، اپیذهیولوصی -

 را شزح دهذ. پزخوری عصبیشاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به  -

 را شزح دهذ. پزخوری عصبیانواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری:ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 



 

  

 

 جلسِ ّطتن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              25/42/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 خَردىاختالالت هزبَط بِ غذا :  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در هبتالیاى به بی اشتهایی ػصبی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 

 اتیولوصی، اپیذهیولوصی بی اشتهایی عصبی را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به بی اشتهایی عصبی را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به بی اشتهایی عصبی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /             خیز  حضًری:ريش آمًزش :  

 کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز :/        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:          خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



 

 

 جلسِ ًْن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              11/42/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 بیواری های قلب و ػزوق:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در هبتالیاى به اختالالت ػزوق کزونز:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی اختالالت عزوق را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به اختالالت عزوق را شزح دهذ. -

 های درهانی هبتالیاى به اختالالت عزوق را شزح دهذ.انواع روش های تنظین رصین  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



  

 جلسِ دّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              19/42/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ٍاحذ:ًَع 
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 
 

 بیواری های قلب و ػزوق:  جلسٍعىًان 

 رصین های درهانی در هبتالیاى به هایپزلیپیدهیآشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 را بشناسذ. هایپزلیپیذهیاتیولوصی، اپیذهیولوصی  -

 را شزح دهذ. هایپزلیپیذهیشاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به  -

 را شزح دهذ. هایپزلیپیذهیانواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 



  

 

 جلسِ یبسدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              45/41/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 بیواری های قلب و ػزوق:  جلسٍعىًان 

 درهانی در هبتالیاى به نارسایی حاد قلبیآشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی نارسایی حاد قلبی را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به نارسایی حاد قلبی را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به نارسایی حاد قلبی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 



  

 جلسِ دٍاسدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              21/41/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 بیواری های قلب و ػزوق:  جلسٍعىًان 

 ها آشنایی با نحوه ی تنظین رصین های درهانی در جزاحی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 انواع روش های تنظین رصین های درهانی در جزاحی ها را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 

 



  

 

 جلسِ سیشدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              29/41/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 بیواری پزفشاری خوى:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در پزفشاری خوى:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 را بشناسذ. پزفشاری خوىاتیولوصی، اپیذهیولوصی  -

 را شزح دهذ. پزفشاری خوىشاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به  -

 را شزح دهذ. پزفشاری خوىانواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به  -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 

 



  

 

 چْبردّنجلسِ 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  ٌداوشکذ

                              12/41/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 فوقانیاختالالت دستگاه گوارش :  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در اختالالت دستگاه گوارش فوقانی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را بشناسذ. -

 گوارش فوقانی را شزح دهذ.شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به اختالالت دستگاه  -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 

 



  

 

 پبًشدّنجلسِ 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              41/43/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت دستگاه گوارش فوقانی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در اختالالت دستگاه گوارش فوقانی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را بشناسذ. -

 هبنالیاى به اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را شزح دهذ. شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به اختالالت دستگاه گوارش فوقانی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 
 
 
 



 

  

 

 ضبًشدّنجلسِ 

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              49/43/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت دستگاه گوارش تحتانی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در اختالالت دستگاه گوارش تحتانی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را بشناسذ. -

 تغذیه هبنالیاى به اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را شزح دهذ. شاخص های ارسیابی وضعیت -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذ کبهپیَتز،امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



 

  

 

 جلسِ ّفذّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              22/43/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت دستگاه گوارش تحتانی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در اختالالت دستگاه گوارش تحتانی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را بشناسذ. -

 وضعیت تغذیه هبنالیاى به اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را شزح دهذ.شاخص های ارسیابی  -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به اختالالت دستگاه گوارش تحتانی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



  

 

 جلسِ ّجذّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              13/43/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت کبدی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در اختالالت کبدی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی اختالالت کبذی را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به اختالالت کبذی را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به اختالالت کبذی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:             خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



 

 

  

 جلسِ ًَسدّن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              34/43/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت کلیوی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در سنگ کلیه:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی سنگ کلیه را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به سنگ کلیه را شزح دهذ. -

 کلیه را شزح دهذ. انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به سنگ -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:            خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد. مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ حضًری تکمیل گردد.()ایه قسمت صرفا جُت کالس َای :    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

 

  

 جلسِ بیستن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              42/40/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت کلیوی:  جلسٍعىًان 

 سندرم نفزوتیکآشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی سنذرم نفزوتیک را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به سنذرم نفزوتیک را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به سنذرم نفزوتیک را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:            خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



 

  

 جلسِ بیست ٍ یکن

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              23/40/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت کلیوی:  جلسٍعىًان 

 نارسایی حاد کلیهآشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی نارسایی حاد کلیه را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه هبنالیاى به نارسایی حاد کلیه را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی هبتالیاى به نارسایی حاد کلیه را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:           خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍسهبى:      دقیقِهذت  )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



  

 جلسِ بیست ٍ دٍم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              14/40/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت کلیوی:  جلسٍعىًان 

 بیواراى دیالیشیآشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در :   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی دیالیش را بشناسذ. -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه بیواراى دیالیشی را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی بیواراى دیالیشی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         بلیفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 

 



  

 جلسِ بیست ٍ سَم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              11/40/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سویِ یَسبیی:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت ػصبی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در هبتالیاى به اختالالت ػصبی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 عصبی را بشناسذ.اتیولوصی، اپیذهیولوصی انواع اختالالت  -

 شاخص های ارسیابی وضعیت تغذیه بیواراى هبتال  به اختالالت عصبی را شزح دهذ. -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی بیواراى هبتال به اختالالت عصبی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  کبهپیَتز، ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذامکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:            خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 



  

 جلسِ بیست ٍ چْبرم

 کبرضٌبسی/علَم تغذیِمقطع / رشتٍ تحصیلی:                 علَم تغذیِگريٌ آمًزشی:                     بْذاضت اٍس:  داوشکذ

                              43/45/044 تبریخ ارائِ درس : 99-044سبل تحصیلی  :  

 8-21سبعت:یکطٌبِ       رٍس:  1رصین درهبًی ًبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 24 تعذاد داًطجَیبى  :

 دکتز سویِ یَسبییهسئَل درس: 3 تعذاد ٍاحذ:

 یَسبیی دکتز سویِ:هذرس دقیقِ 04هذت کالس: 

 99بْوي   تبریخ تذٍیي / ببسًگزی:
 

 اختالالت ػصبی:  جلسٍعىًان 

 آشنایی با اپیدهیولوصی، اتیولوصی و نحوه ی تنظین رصین های درهانی در هبتالیاى به اختالالت ػصبی:   جلسٍَذف کلی 

 :  اختصاصیاَذاف 
 اتیولوصی، اپیذهیولوصی انواع اختالالت عصبی را بشناسذ. -

 های ارسیابی وضعیت تغذیه بیواراى هبتال  به اختالالت عصبی را شزح دهذ.شاخص  -

 انواع روش های تنظین رصین های درهانی بیواراى هبتال به اختالالت عصبی را شزح دهذ. -

 خیزترکیبی:        /          بلیمجازی:  /               خیزحضًری:ريش آمًزش :  

  ایٌتزًت، اسالیذ، سبهبًِ ًَیذکبهپیَتز، امکاوات آمًزشی : 

 خیز: /        تاالر گفتگً        خیز/          پريشٌ:         خیزفعالیت آمًزشی :   تکلیف: 

 خیزعىًان ي وًع آزمًن : 

 وًشتٍ شًد.در صًرت استفادٌ از کتاب، مقالٍ، جسيٌ یا َر وًع محتًای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح ديرٌ ترکیبی  مىبع درس :
- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott, Williams & 

Wilkins. 

3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

 ٍهذت سهبى:      دقیقِ )ایه قسمت صرفا جُت کالس َای حضًری تکمیل گردد.(:    مقذم 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ  24دت سهبى :  

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 14هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جمع بىذی ي وتیجٍ گیری 

 


