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  (lesson Planروزانه )طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:       : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه      دانشکده

 17/11/1400تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 جنبه های فارماکولوژیک تداخل غذا و دارو: جلسهعنوان 

 باف کلی جلسه:  آشنایی دانشجویان هد

 مفاهیم پایه تداخالت دارو -1

 اهمیت مطالعه و درک تداخل غذا و دارو -2

 در پایان از فراگیر انتظار می رود: انتظار می رود:اهداف اختصاصی: در پایان از فراگیر 
 

 ترکیبی       /     مجازی        /        حضوری     روش آموزش :  

  امکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد

 پروژه                        /      فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون:

 منبع درس : )در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته شود.(

 ، چاپ اول1390تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات دکتر خلیلی، چاپ 
 ، چاپ اول1396دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه نگر، چاپ تداخل غذا و 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30مدت زمان:     

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی
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  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 دومجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه             مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 24/11/1400تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 تداخل غذا و داروریسک فاکتورهای عنوان جلسه: 

 خطرات و اهمیت تداخل غذا و دارو هدف کلی جلسه:  آشنايی دانشجويان با

 اهداف اختصاصی: در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 خطرات ايجاد تداخل غذا و دارو و اهمیت آن را درک کرده و تحلیل نمايد -1

 

 /       مجازی         /        ترکیبی    روش آموزش :  حضوری     

  امکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد

 /          پروژه                    فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون:

 صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته شود.(منبع درس : )در 

 ، چاپ اول1390تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات دکتر خلیلی، چاپ 
 ، چاپ اول1396تداخل غذا و دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 سومجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه             مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 1/12/1400تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 اثرات غذا بر دارودرمانیعنوان جلسه: 

 خاص بر متابولیسم داروهاتاثیر مواد غذايی و رژيم های غذايی  هدف کلی جلسه:  آشنايی دانشجويان با

 اهداف اختصاصی: در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 با تاثیر مواد غذايی مختلف بر متابولیسم داروها آشنا باشد -1

 با تاثیر رژيم های غذايی خاص بر متابولیسم داروها آشنا باشد -2

 /       مجازی         /        ترکیبی    روش آموزش :  حضوری     

  امکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد

 /          پروژه                    فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون:

 آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته شود.( منبع درس : )در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات

 ، چاپ اول1390تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات دکتر خلیلی، چاپ 
 ، چاپ اول1396تداخل غذا و دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 چهارمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه گروه آموزشی: علوم تغذیه             مقطع / رشته تحصیلی:          : بهداشت اوز          دانشکده

 8/12/1400تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 درس: دکتر مهکامه عاشورپور مسئول 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 اثرات داروها بر غذا و تغذیهعنوان جلسه: 

 تاثیر داروها بر متابولیسم مواد غذايی مختلف هدف کلی جلسه:  آشنايی دانشجويان با

 فراگیر انتظار می رود:اهداف اختصاصی: در پايان از 
 تاثیر داروها بر متابولیسم مواد غذايی مختلف را درک کرده و تحلیل نمايد -1

 

 /       مجازی         /        ترکیبی    روش آموزش :  حضوری     

  سامانه نويد امکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل

 /          پروژه                    فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون:

 منبع درس : )در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته شود.(

 ، چاپ اول1390دکتر خلیلی، چاپ تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات 
 ، چاپ اول1396تداخل غذا و دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30زمان:     مدت 

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه             مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 15/12/1400تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 آزمون میان ترم
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 ششمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه             مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 22/12/1400تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 توسط غذاتغییر عملکرد دارو عنوان جلسه: 

 تاثیر دريافت غذاهای مختلف بر عملکرد داروها هدف کلی جلسه:  آشنايی دانشجويان با

 اهداف اختصاصی: در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 تاثیر دريافت غذاهای مختلف بر عملکرد دارو را درک کرده و تجويز رژيم غذايی بر مبنای آن را انجام دهد -1

 

 /       مجازی         /        ترکیبی    روش آموزش :  حضوری     

  امکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد

 /          پروژه                    فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 آزمون:عنوان و نوع 

 منبع درس : )در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته شود.(

 ، چاپ اول1390تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات دکتر خلیلی، چاپ 
 ، چاپ اول1396نگر، چاپ تداخل غذا و دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 هفتمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه             مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 21/1/1401تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90مدت کالس: 

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 اثرات داروها بر وضعیت تغذیهعنوان جلسه: 

 اثر داروهای مختلف بر وضعیت تغذيه هدف کلی جلسه:  آشنايی دانشجويان با

 اهداف اختصاصی: در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 اثر داروهای مختلف بر وضعیت تغذيه را بداند و آن را تحلیل نمايد -1

 

 /       مجازی         /        ترکیبی    روش آموزش :  حضوری     

  پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويد امکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو

 /          پروژه                    فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون:

 شود.(منبع درس : )در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته 

 ، چاپ اول1390تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات دکتر خلیلی، چاپ 
 ، چاپ اول1396تداخل غذا و دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:         : بهداشت اوز                    گروه آموزشی: علوم تغذیه    دانشکده

 28/1/1401تاریخ ارائه درس:  1400-1401سال تحصیلی:  

 10-12ساعت:    یکشنبهروز:  تداخل غذا و دارونام درس )واحد(:  

 18تعداد دانشجویان  :  نوع واحد: نظری

 مسئول درس: دکتر مهکامه عاشورپور 1تعداد واحد: 

 مدرس: دکتر مهکامه عاشورپور دقیقه 90 مدت کالس:

 1400تاریخ تدوین/بازنگری: بهمن 
 

 دارو -افزودنیهای دارویی و تداخل غذاعنوان جلسه: 

 انواع افزودنیهای غذايی و تاثیر استفاده از آنها هدف کلی جلسه:  آشنايی دانشجويان با

 اهداف اختصاصی: در پايان از فراگیر انتظار می رود:
 انواع افزودنیهای غذايی مورد استفاده آشنا باشدبا  -1

 تاثیر اين افزودنیها در شرايط مختلف و ممنوعیت استفاده از آنها در شرايط خاص را بداند و تحلیل کند -2

 /       مجازی         /        ترکیبی    روش آموزش :  حضوری     

  پروژکتور و کامپیوتر و با استفاده از نرم افزارهايی شامل سامانه نويدامکانات آموزشی:  اساليد پروژکتور ، ويدوئو 

 /          پروژه                    فعالیت آموزشی :   تکلیف    

 عنوان و نوع آزمون:

 منبع درس : )در صورت استفاده از کتاب، مقاله، جزوه و.. مشخصات آن طبق فرمت منابع در طرح دوره نوشته شود.(

 ، چاپ اول1390تداخل غذا و دارو، نویسنده: زهرا حسینی، گروه انتشارات دکتر خلیلی، چاپ 
 ، چاپ اول1396تداخل غذا و دارو کراوس، مترجم: علی آقا نوری، انتشارات جامعه نگر، چاپ 

  دقیقه  10مدت زمان:      مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 30مدت زمان :   

 دقیقه  5مدت زمان :  

 دقیقه 30مدت زمان:     

  دقیقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 
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 نهمجلسه 

 آزمون پایان ترم
 
 
 
 


