
  

 
 

 

  تشکیجی یب هجبصی( COURSE PLAN)ٍسُ طشح د

 

 
 

 :هعزفی درس

ٍاحذ ًظشی اسائِ هیگشدد تِ هٌظَس آؿٌایی داًـجَیاى سؿتِ تغزیِ تا ًحَُ صحیح  2ایي دسع کِ تِ صَست 

طشاحی گشدیذُ اػت تا ایٌکِ هْاستْای ًَؿتاسی ٍ ؿفاّی هطالؼِ هماالت ػلوی ٍ تْیِ خالصِ ٍ چکیذُ  آى 

 .ساًی ٍ کٌفشاًغ تمَیت گشددداًـجَیاى جْت اسائِ پظٍّـْای هؼاصش دس صهیٌِ غزا ٍ تغزیِ تِ صَست ػخي

 

 ف كلیاهدا 

تا یافتِ ّای ًَ دس صهیٌِ تغزیِ کِ دس دسٍع دیگش تِ آًْا اؿاسُ کلی دس پایاى ایي دسع اًتظاس هیشٍد داًـجَ 

دس .. ؿذُ اػت آؿٌا ؿذُ ٍ تا  ًحَُ اسائِ هطالة ػلوی تِ صَست ؿفاّی دس کاسگاّْا، ػویٌاسّا، کٌگشُ ّا ٍ

 .الوللی آؿٌا گشددػطح هلی ٍ  تیي 

 

  اهداف اختصاصی 

 

 ًْا آآؿٌایی تا هجالت  تخصصی تغزیِ ٍ یافتِ ّای ًَ دس 

 علوم تغذیه/ كارشناسی :هقطع و رشته تحصیلی      علوم تغذیه         :   گزوه آهوسشی                                          بهداشت:    دانشکده 

 2 :  تؼذاد ٍاحذ سویٌبس تغزیِ  :  ًبم دسس

 ًظشی :ًَع ٍاحذ 

 14-16 چْبسضٌجِ :سٍص ٍ سبػت ثشگضاسی کالس ًذاسد :پیص ًیبص

 (حضَسی-هجبصی) -داًطکذُ ثْذاضت اٍص :هکبى ثشگضاسی

                                              :  دکتش هشین سًججشصاّذاًی                                هسئَل ثشًبهِ 

 ranjbarmaryam29@yahoo.com: آدسس پست الکتشًٍیکی                             52519272:               ضوبسُ توبس داًطکذُ

 هشین سًججشصاّذاًی دکتش    (:الفجبثِ تشتیت حشٍف ) هذسسیي

 6/11/1400:ثبصًگشی/ تبسیخ تذٍیي                                            هشین سًججش صاّذاًی دکتش : تْیِ ٍ تٌظین 

 داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی السستبى

 هشکض هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی

 ٍاحذ ثشًبهِ سیضی دسسی ٍ آهَصضی

 
گشٍُ اتبق ػول     

 



 ًگشؽ اًتمادی تِ هماالت ػلوی تحلیل هماالت تا آؿٌایی تا سٍؽ

 اؿٌایی تا یافتِ ّای ضذ ًٍمیض یا فشضیات  هختلف کِ دستاسُ یک هطلة ٍجَد داسًذ

 اسائِ حضَسیکوک تِ یافتي هَضَع تشای 

 ٍ ًحَُ ًَؿتي هٌاتغ یک هطلة آؿٌایی تا خالصِ کشدى ٍ ػشضِ  ػلوی 

 افضایؾ ّوکاسی گشٍّی دس داًـجَیاى

  اهداف اختصاصی 

 جلسه اول

 دس خصَف ًحَُ تشگضاسی جلؼات دسع  تَضیح ٍ هٌاتغ ٍ دسع اّذاف داًـجَیاى،هؼشفی تا آؿٌایی-1

 جلسه دوم 

 تؼییي هَضَع -2

 جلسه سوم

 (جؼت ٍ جَی هماالت) گضاسؽ کاس -3

 جلسه چهارم

 (جؼت ٍ جَی هماالت) گضاسؽ کاس -4

 جلسه پنجن

 (جؼت ٍ جَی هماالت) گضاسؽ کاس -5

 جلسه ششن

 (جؼت ٍ جَی هماالت) گضاسؽ کاس -6

 16 تا 7جلسات 
 (داًـجَدٍ ّش جلؼِ ) اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط داًـجَ  -7 -16

 

 روش آهوسش 
 

 حضوری                   هجاسی                                 تزكیبی                            

 شزایط اجزاء

 

 اهکانات آهوسشی : 
  تا اػتفادُ اص ًشم افضاسّایی ؿاهل ػاهاًِ ًَیذ ٍ ػایش اهکاًات فضای هجاصی  ٍ کاهپیَتشاػالیذ ٍ 



 هنابع درسی 

 خیش تلی        تشای هؼشفی تِ داًـجَیاى تِ ػٌَاى هٌثغ دسػی دس ًظش داسیذ؟ همالِ خاصی /آیا کتاب 

 دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ:   

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتشجویي، اًتطبسات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِهطخص ضذُ ثشای 

اًتطبسات . فٌی -ػلوی ضیَُ اسائِ هطبلت.ت.سٍحبًی ساًکَّی، م

 جلَُ تْشاى

 

کلیِ فصَل هشتثط تا ػٌاٍیي 

 جلؼات ٍ  اّذاف رکش ؿذُ 

ًطش . سٍضْبی یبدگیشی ٍ تحقیك دس ػلَم پضضکی. ػضیضی، ف

 جَاى تْشاى

کلیِ فصَل هشتثط تا ػٌاٍیي 

 جلؼات ٍ  اّذاف رکش ؿذُ

  هجالت ٍ پبیگبّْبی هؼتجش ػلوی دس صهیٌِ تغزیِ ٍ سطین دسهبًی

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبسُ اًتطبس ٍ صفحبت
ًحَُ دستشسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 *ًَع هحتَا
 /هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 ** اسیرثشای ثبسگ

    



 

 

  ػالٍُ تش ...( هاًٌذ فیلن، هجوَػِ اػالیذ ٍ )دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی

، هـخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  تِ داًـجَیاى هؼشفی کٌیذ هٌجغ دسسیکتاب فَق یا تِ تٌْایی تِ ػٌَاى 

 :آى سا ضویوِ ًواییذ فبیل

 .اػت... ٍ  ّبی دیگش داًطگبُسٍی سبهبًِثش اسی ضذُ رهحتَای ثبسگ، جضٍُ، فیلن آهَصؿیاػالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

  هٌجغ سا تِ ػٌَاى ...( هاًٌذ کتاب، هجوَػِ اػالیذ، جضٍُ ٍ )دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی

دس ػاهاًِ لؼوتی جذاگاًِ تشای . )، هـخصات کاهل آى سا رکش کٌیذ تِ داًـجَیاى هؼشفی کٌیذ هطبلؼِ ثیطتش

 .(ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

1 ....................................................................................................................................................................................................................... 

  (هیاى تزم/ كوییش)آسهوى های تکوینی 

 خیش تلی    ایذ؟ آیا تشای دسع خَد آصهَى دس ًظش گشفتِ. 1

 کٌیذّا سا رکش دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى. 

 صهبى آصهَى ًَع آصهَى ػٌَاى آصهَى ضوبسُ

 
   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    



 های دانشجویاى  تکالیف و پزوصه

 طَل تشم فیتکبل 

 

 

 پشٍطُ دسسی 

 خیش تلی    ایذ؟ هیاى تشم دس ًظش گشفتِ/ آیا تشای دسع خَد پشٍطُ پایاى تشم. 1

 :دس صَست پاػخ هثثت ؿشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیؼیذ           

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 ارسشیابی دانشجویاى 

 

 بارم نوزه هوارد ارسشیابی

  آصهَى هیبى تشم

  آصهَى پبیبى تشم

  ضشکت فؼبل دس کالس ٍ حضَس ٍ غیبة

  تکبلیف ٍ سبیش فؼبلیت ّب
 

 :ًحَُ ی اسصؿیاتی داًـجَ جْت ایي دسع تِ ؿشح ریل دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت

                                                                  Originalityهحتَی ػلوی هطالة تْیِ ؿذُ ٍ  -1

 ًوشُ  2

                                     اًتخاب سفشًغ ّای جذیذ ٍ هٌاػة                                               -2

 ًوشُ  2

(                                        ًظن، آساهؾ ، ًحَُ تیاى، ٍضَح کلوات تیاى ؿذُ )کیفیت اسائِ ػویٌاس  -3

 ًوشُ  2

 ضوبسُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضشح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذسس
ّذف اص اسائِ 

 تکلیف

    

 

 



       پاػخ دّی صحیح تِ ػَال هطشح ؿذُ دس ػٌَاى ػویٌاس                                                     -4

 ًوشُ  2

کیفیت اػالیذّا ، تؼذاد ٍ احتشام تِ ٍلت دادُ ؿذُ                                                                   -5

 ًوشُ  2

اػتفادُ صحیح اص تصاٍیش، جذاٍل ٍ ػایش هَاسد کوکی جْت اسائِ تْتش هَضَع                                  -6

 ًوشُ  2

                             ت هطشح ؿذُ تؼذ اص اسائِ ػویٌاسدّی تِ ػَاالًحَُ پاػخ  -7

 ًوشُ 2

                        اسائِ چکیذُ فاسػی         -8

 ًوشُ  2

                        اسائِ چکیذُ اًگلیؼی                                                         -9

 ًوشُ  2

                        کالع       حضَس فؼال دس  -10

 ًوشُ  2

 

 هقزرات 

      تش اػاع همشسات آهَصؿی: حذالل ًوشُ لثَلی                                             

 تش اػاع همشسات آهَصؿی:            دفؼات هجاص غیثت دس کالع تؼذاد   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سوینار  جدول سهانبندی درس
 

 

ساعت  تبسیخ اسائِ

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

20/11/1400  

 

16-14 

تا  آؿٌایی

اّذاف  داًـجَیاى،هؼشفی

ٍ تَضیح دس  هٌاتغ ٍ دسع

خصَف ًحَُ تشگضاسی 

 جلؼات دسع

هشین دکتش 

 سًجثش 
 هجاصی 

اهکاًات 

فضای هجاصی 

ٍ ًشم 

افضاسّای اسائِ 

 ؿذُ

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی 

27/11/1400 16-14 

 تؼییي هَضَع

هشین دکتش 

 سًجثش 
 هجاصی 

اهکاًات 

فضای هجاصی 

ٍ ًشم 

افضاسّای اسائِ 

 ؿذُ

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

4/12/1400 

 

16-14 

جؼت ٍ جَی ) گضاسؽ کاس

(هماالت هشین دکتش  

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

11/12/1400 
16-14 

جؼت ٍ جَی ) گضاسؽ کاس

هشین دکتش  (هماالت

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

18/12/1400 
16-14 

جؼت ٍ جَی ) گضاسؽ کاس

هشین دکتش  (هماالت

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

25/12/1400 
16-14 

جؼت ٍ جَی ) گضاسؽ کاس

هشین دکتش  (هماالت

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

17/1/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 



 اسصؿیاتی

24/1/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

31/1/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

 هطاتك تا  

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

31/1/1400 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط  

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

7/2/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 هطاتك تا 

هَاسد ؿشح 

دادُ ؿذُ دس 

لؼوت 

 اسصؿیاتی

14/2/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 

21/2/1401 

 

16-14 
اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 

28/2/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 

4/3/1401 
16-14 

اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط 

هشین دکتش  داًـجَ 

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 

 کاهپیَتش

 

11/3/1401 
16-14 

 اسائِ ػویٌاس اصلی تَػط

 داًـجَ
هشین دکتش 

 سًجثش 
 حضَسی

کالع دسع، 

ٍایت تشد، 

ٍ اػالیذ 
 



 کاهپیَتش

 

  


