
 
 

 

 

 تزکیبی (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

   جلسِ اٍل

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  20/11/1400 :تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 ساّذاًي هزين رًجبز دکتز  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 ساّذاًي هزين رًجبزدکتز :هذرس دقيقِ 45: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تذٍيي  تبريخ
  

 ٍ تَضیح در خصَص ًحَُ بزگشاری جلسات درس هٌابع ٍ اّداف درس با داًشجَیاى،هعزفی آشٌایی:  جلسهعنوان 

 ٍ تَضیح در خصَص ًحَُ بزگشاری جلسات درس هٌابع ٍ اّداف درس هعزفی : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 :داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ ببيذ بتَاًذ

 ّدف اس گذراًدى ٍاحد درس سویٌار ٍ ًحَُ ی بزگشاری جلسات ایي درس را بداًد 

         :تزکيبي        بلِ : هجبسی:      حضَری  :  رٍش آهَسش 

 اهکاًات فضای هجاسی ٍ ًزم افشارّای ارائِ شدُ :اهکبًبت آهَسضي 

 پزوژه              /          تکلیف     بله     :   فعالیت آموسشی 

  :عنوان و نوع آسمون

 :منابع

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى .رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 هجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی
 دقيقِ 5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 20:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 
 گزٍُ اتبق عول

 



 
 
 
 

 
 

 جلسِ دٍم
   

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  27/11/1400: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 45: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 
 تعییي هَضَع:  عنوان جلسه

 هَضَع جْت ّز یک اس داًشجَیاىتعییي  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

  با هَضَعی کِ باید آى را بِ صَرت سویٌار ارائِ دّد آشٌا هیگزدد

          :تزکيبي        بلِ: هجبسی:            حضَری  :  رٍش آهَسش 

 ارائِ شدُ اهکاًات فضای هجاسی ٍ ًزم افشارّایاهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًیهجالت ٍ پایگاّْای هعتبز 
 دقيقِ:    هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 20:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 20:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسِ سَم  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  4/12/1400: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 
 

 

 گشارش کار:  عنوان جلسه

 (جست ٍ جَی هقاالت) گشارش کارارائِ  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

  گشارشی اس پیشزفت ًتایج هطالعات خَد را ارائِ هیدّد

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 ُ تغذیِ ٍ رصین درهاًیهجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیي
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ چْبرم  

 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  11/12/1400: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ٍاحذًَع 

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 
 

 گشارش کار:  عنوان جلسه

 (جست ٍ جَی هقاالت) گشارش کارارائِ  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

 گشارشی اس پیشزفت ًتایج هطالعات خَد را ارائِ هیدّد 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًیهجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در 
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسِ پٌجن

 

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  18/12/1400: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 

 

 گشارش کار:  عنوان جلسه

 (جست ٍ جَی هقاالت) گشارش کارارائِ  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

 گشارشی اس پیشزفت ًتایج هطالعات خَد را ارائِ هیدّد 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 ُ تغذیِ ٍ رصین درهاًیهجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیي
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسِ ضطن 
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  25/12/1400: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 

 
 
 

 گشارش کار:  عنوان جلسه

 (جست ٍ جَی هقاالت) گشارش کارارائِ  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

 گشارشی اس پیشزفت ًتایج هطالعات خَد را ارائِ هیدّد 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 ُ تغذیِ ٍ رصین درهاًیهجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیي
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 جلسِ ّفتن  

 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  17/1/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 
 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

  پزداخت

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی هجالت ٍ
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلسِ ّطت
 
 

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  24/1/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 
 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 جَاى تْزاىًشز . رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 هجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ ًْن  
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  31/1/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 

 
 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :کلی جلسه  هدف

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. ٍ تحقیق در علَم پششکی رٍشْای یادگیزی. عشیشی، ف

 هجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ دّن  
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  7/2/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 
 

 اصلی تَسط داًشجَارائِ سویٌار :  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز :هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکیرٍشْای . عشیشی، ف

 هجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسِ يبسدّن  
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  14/2/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -علویشیَُ ارائِ هطالب .ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 هجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ دٍاسدّن  

 
 

 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  21/2/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 رًجبز ساّذاًيدکتز هزين :هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 
 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًیهجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در 
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ سيشدّن  

 
 
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  28/2/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ٍاحذًَع 

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 
 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 داًشجَارائِ سویٌار اصلی تَسط  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 ًشز جَاى تْزاى. رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی هجالت ٍ
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ چْبردّن  

 
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  4/3/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 
 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 اًتشارات جلَُ تْزاى. فٌی -شیَُ ارائِ هطالب علوی.ت.رٍحاًی راًکَّی، م

 جَاى تْزاىًشز . رٍشْای یادگیزی ٍ تحقیق در علَم پششکی. عشیشی، ف

 هجالت ٍ پایگاّْای هعتبز علوی در سهیٌِ تغذیِ ٍ رصین درهاًی
 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ پبًشدّن  
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  11/3/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 

 
 
 

 داًشجَارائِ سویٌار اصلی تَسط :  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسِ ضبًشدّن

 

 
 
 

 علوم تغذیه/ کارشناسی :رشته تحصیلی/ مقطع    علوم تغذیه           :          گزوه آموسشی                         بهداشت اوس :     دانشکد

 1400-1401:  سبل تحصيلي  
  18/3/1401: تبريخ ارائِ درس 

 14-16چْبرضٌبِ :   رٍس سويٌبر تغذيِ  (  :ٍاحذ)ًبم درس 

 10:تعذاد داًطجَيبى   ًظزی :ًَع ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي  :هسئَل درس 2 :تعذاد ٍاحذ

 دکتز هزين رًجبز ساّذاًي:هذرس دقيقِ 90: هذت کالس

 6/11/1400:ببسًگزی/ تبريخ تذٍيي 
 
 
 

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ:  عنوان جلسه

 ارائِ سویٌار اصلی تَسط داًشجَ :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::داًطجَ  در پبيبى ايي جلسِ 

با یک هَضَع جدید علوی ٍ ًحَُ ارائِ آى تَسط ّوکالسی خَد آشٌا شدُ ٍ بِ ًقد ٍ بزرسی اى خَاّد 

 پزداخت 

          خيز: تزکيبي        خيز: هجبسی/               بلِ: حضَری  :  رٍش آهَسش 

 کالس درس، اساليذ، کبهپيَتز :اهکبًبت آهَسضي 

 پزٍصُ              /          تکليف     بلِ     :   فعبليت آهَسضي 

 : عٌَاى ٍ ًَع آسهَى

 دقيقِ  5:  هذت سهبى (ایي قسوت صزفا جْت کالس ّای حضَری تکویل گزدد) هقدهِ 

 کلیات درس

 بخص اٍل درس 

 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ 40:  هذت سهبى 

 

 دقيقِ 40:      هذت سهبى

  دقيقِ 5: هذت سهبى  جمع بندی و نتیجه گیزی 

 


