
 
 

  

 

 ترکیبی    (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 

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

                               400/ 11/ 19 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:شنبه       سه روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    بازنگری:تدوین /   تاریخ 
 

 تاریخچه شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه:   جلسهعنوان  

 ساختار شبکه مراقبت های بهداشتی اولیهتاریخچه و  آشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 تاریخچه و ساختار شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه با تاکید بر خدمات تغذیه ای در ایران و جهران را بیان کنند  -

 خیر: ترکیبی         /            خیر: مجازی   /              بلی:حضوریروش آموزش :   

   کامپیوتر، اینترنت، اسالیدامکانات آموزشی : 

 خیر : /        تاالر گفتگو        خیر: /          پروژه          خیر: فعالیت آموزشی :   تکلیف

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. مشخصات آن در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری  منبع درس :

یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،   -1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 دقیقه      :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 



 

  

 جلسه دوم 

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

                               400/ 11/ 26 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 یوسایی دکتر سمیه :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 نظام مراقبت های بهداشتی در ایران :  جلسهعنوان 

 جاری نظام مراقبت های بهداشتی در ایران  تغذیه ای  برنامه هایآشنایی با    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 جاری نظام مراقبت های بهداشتی در ایران را شرح دهد.  تغذیه ای  برنامه های -

 خیرترکیبی:        /          خیرمجازی:  /               بلیحضوری : روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر : /        تاالر گفتگو         خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ   -1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 



 

  

 

 جلسه سوم

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

                               400/ 12/ 03 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 دانشجویان  :تعداد 

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 برنامه مراقبت کودکان:  جلسهعنوان 

 برنامه های تغذیه ای مراقبت کودکانآشنایی با    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 سال را شرح دهد. 6برنامه های تغذیه ای مراقبت کودکان زیر  -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /               بلیحضوری : روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر : /        تاالر گفتگو         خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

)مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه،   -1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 



  

 جلسه چهارم

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

                               400/ 12/ 10 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 برنامه مراقبت مادران باردار :  جلسهعنوان 

 آشنایی با برنامه های تغذیه ای مراقبت مادران باردار  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 برنامه های تغذیه ای مراقبت مادران باردار را شرح دهد.  -

 خیرترکیبی:        /          خیرمجازی:  /               بلیحضوری : روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر : /        تاالر گفتگو         خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش   -2

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 

 



  

 

 جلسه پنجم 

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

                               400/ 12/ 17 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ترویج تغذیه با شیر مادر برنامه :  جلسهعنوان 

 ترویج تغذیه با شیر مادرآشنایی با برنامه های    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 . جاری ترویج تغذیه با شیر مادر را شرح دهدبرنامه های  -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /               بلیحضوری :روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر: /        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:       بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش   -3

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 



  

 

 جلسه ششم 

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  هدانشکد

                               400/ 12/ 24 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 آهن یاری :  جلسهعنوان 

 شبکه مراقبت های بهداشتی اولهبرنامه آهن یاری در  آشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 مراقبت های بهداشتی اولیه را شرح دهد. برنامه آهن یاری در شبکه -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:          خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش   -1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 



  

 

 جلسه هفتم 

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

                               401/ 01/ 16 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مبارزه با بیماری های ناشی از کمبود ید :  جلسهعنوان 

 برنامه های جاری مبارزه با کمبود ید در نظام مراقبت های اولیه بهداشتیآشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 برنامه های کمبود ید در نظام مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد. -

 خیرترکیبی:        /          خیرمجازی:  /              بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:          خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق  منبع درس :

یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،   -1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت :    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 



 

  

 

 جلسه هشتم

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

                               401/ 01/ 23 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 نظری  نوع واحد:
 

 18 تعداد دانشجویان  :

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کنترل و پیشگیری از فشار خون :  جلسهعنوان 

 برنامه های کنترل و پیشگیری از فشارخون در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتیآشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 برنامه های کنترل و پیشگیری از فشارخون در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد.  -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:          خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،   -1

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 



 

 

 

 
 

 جلسه نهم

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

                               401/ 01/ 30 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 کنترل و پیشگیری بیماری های قلبی عروق :  جلسهعنوان 

 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی  بیماری قلبی عروقآشنایی با برنامه های کنترل و پیشگیری از  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد.  بیماری قلبی عروقبرنامه های کنترل و پیشگیری  -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:          خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش   -2

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 

 

  



 
 

  

 جلسه دهم

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

                               401/ 02/ 06 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 
 

 کنترل و پیشگیری بیماری سرطان :  جلسهعنوان 

 برنامه های کنترل و پیشگیری از بیماری سرطان در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتیآشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد.  سرطانبیماری برنامه های کنترل و پیشگیری  -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:          خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای  منبع درس :

یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،   -3

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 



 

  

 

 جلسه یازدهم

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

                               401/ 02/ 13 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تدوین / بازنگری:تاریخ 
 

 سرطان کنترل و پیشگیری :  جلسهعنوان 

 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی  سرطانآشنایی با برنامه های کنترل و پیشگیری از  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 بهداشتی را شرح دهد. در شبکه مراقبت های اولیه سرطان  بیماریبرنامه های کنترل و پیشگیری  -

 خیرترکیبی:         /            خیرمجازی: /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو         خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ   -4

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 



  

 جلسه دوازدهم

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

                               401/ 02/ 20 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 دانشجویان  :تعداد  نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کنترل و پیشگیری دیابت :  جلسهعنوان 

 اولیه بهداشتیآشنایی با برنامه های کنترل و پیشگیری از دیابت در شبکه مراقبت های  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد.  بیماری دیابتبرنامه های کنترل و پیشگیری  -

 خیرترکیبی:        /          خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:          بلیفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش   -5

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 
 

 



  

 

 جلسه سیزدهم

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

                               401/ 02/ 27 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 کنترل و پیشگیری دیابت :  جلسهعنوان 

 های کنترل و پیشگیری از دیابت در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتیآشنایی با برنامه  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد.  بیماری دیابتبرنامه های کنترل و پیشگیری  -

 خیرترکیبی:        /          خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو         خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت  منبع درس :

یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،   -6

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت  :    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 

 



  

 

 چهاردهم جلسه  

 کارشناسی/علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                 علوم تغذیهگروه آموزشی:                      بهداشت اوز:  هدانشکد

                               401/ 03/ 03 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 مراقبت های سالمندان:  جلسهعنوان 

 آشنایی با برنامه های مراقبت از سالمندان در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 در شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی را شرح دهد.  مراقبت از سالمندانبرنامه های  -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو        خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 طرح دوره ترکیبی نوشته شود. در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت  منبع درس :

یونیسف، نقش مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،   -7

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 مدت زمان:      دقیقه کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا جهت  :    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 

 



  

 

 پانزدهم جلسه  

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

                               401/ 03/ 10 تاریخ ارائه درس : 400-401سال تحصیلی  :  

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های  نام درس )واحد(  :  
 بهداشتی 

 8-10ساعت:سه شنبه       روز: 

 18 تعداد دانشجویان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سمیه یوسایی مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سمیه یوسایی :مدرس دقیقه  90مدت کالس: 

 400بهمن    تاریخ تدوین / بازنگری:
 

 ارتباط تغذیه با بهداشت روان :  جلسهعنوان 

 آشنایی با ارتباط و نقش تغذیه در بهداشت روان:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 را شرح دهد.  نقش تغذیه در بهداشت روان -

 خیرترکیبی:         /           خیرمجازی:  /                بلیحضوری:روش آموزش :   

 کامپیوتر، اینترنت، اسالید امکانات آموزشی : 

 خیر :/        تاالر گفتگو         خیر/          پروژه:         خیرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خیر عنوان و نوع آزمون : 

 در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه یا هر نوع محتوای یادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره ترکیبی نوشته شود.  منبع درس :

مراقبت در بهبود وضعیت تغذیه، )مترجمان: عبداللهی ز، شیخ االسالم ر(، یونیسف و وزارت بهداشت،  یونیسف، نقش   -8

   درمان و آموزش پزشکی، تهران.

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. 

 زمان:      دقیقهمدت  )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه •

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقیقه  40دت زمان :  

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 40مدت زمان:     

 دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •
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