
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 تغذيه علومگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 19/11/1400: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 1400ماه  بهمن تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای قلبی :  جلسهعنوان 

 :   جلسههدف كلی 

 را توضیح دهد. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی و عروقیدانشجو باید قادر باشد 

 :  اختصاصیاهداف 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی بیماری های عروق کرونر قلب را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی       /         مجازی    حضوری         /    روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد. تکالیفعنوان و نوع آزمون : 

 طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.مشخصات آن در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه      :مدت زمان (جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )اين قسمت :    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 15 مدت 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 ريزی درسی و آموزشی

 



 

 

 

 دومجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 3/12/1400: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای قلبی و عروقیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی و عروقیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی اختالالت هدايتی قلب را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-هاريسون آخرين ويرايشطب داخلی 

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 15 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 17/12/1400: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 آشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای قلبی و عروقی:  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. درمانی بیماریهای قلبی و عروقیپاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و دانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی بیماری های ساختاری قلب را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی        /مجازی                /:  حضوری         روش آموزش 

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه چهارم
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 24/12/1400تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بیماريهای قلبی و عروقیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی و عروقیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی قلب را توضیح دهد، همچنین  عفونی و التهابیبیماری های. 

 تركیبی        /مجازی          /             حضوری  روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-آخرين ويرايشطب داخلی هاريسون 

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه پنجم
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 16/1/1401تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  بازنگری:تاريخ تدوين / 
 

 آشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای قلبی و عروقی:  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماریهای قلبی و عروقیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 .آناتومی دستگاه گردش خون را توضیح دهد 

 تركیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 15 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ششمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 23/1/1401: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 16-14شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عروقیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. عروقیروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی اختالالت شريانی را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 هفتمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 30/1/1401: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 16-14شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عروقیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. عروقیروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 بايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره 

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی اختالالت وريدی را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی       /         مجازی  /             حضوری  روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 شود. در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هشتمجلسه 
 

 تغذيهكارشناسی علوم مقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 6/2/1401:تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 16-14شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تنفسیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. تنفسیروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی را توضیح دهد، همچنین تنفسی فوقانی بیماری های. 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جلسه نهم
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 20/2/1401:تاريخ ارائه درس  99-400سال تحصیلی  :  

 10-12شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 عفونیشوک آشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. شوک عفونیروش های تشخیصی و درمانی  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی را توضیح دهد، همچنین  شوک عفونی. 

 تركیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد. عنوان و نوع آزمون : تکالیف

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 مدت زمان:      دقیقه )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 15 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 27/2/1401:تاريخ ارائه درس  99-400سال تحصیلی  :  

 16-14شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تنفسیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. تنفسیروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 بايد بتواند:دانشجو  در پايان دوره 

  آنها را بیان روش های تشخیصی و درمانی اختالالت انسدادی و تروما مجاری تنفسی فوقانی را توضیح دهد، همچنین

 .کند

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 يازدهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 3/3/1401 :تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 16-14شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 واحد:تعداد 

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 تنفسیآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. تنفسیروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی بیماری های تنفسی تحتانی را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد. عنوان و نوع آزمون : تکالیف

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 دوازدهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 10/3/1401: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 16-14شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 40مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 وريدیتغذيه از راه آشنايی دانشجويان با :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. نحوه انجام تغذیه از راه وریدیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را توضیح دهد تغذيه از راه وريدی. 

 تركیبی       /         مجازی  حضوری         /      روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه مدت زمان:      )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 15مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 15 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سیزدهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 17/3/1401:تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 10-12شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 
 

 غدد و متابولیسمآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. غدد و متابولیسمروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی را توضیح دهد، همچنین  بیماری های کبد و پانکراس. 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 چهاردهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 24/2/1401: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 واحد:تعداد 

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غدد و متابولیسمآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. غدد و متابولیسمروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی انواع ديابت را توضیح دهد، همچنین. 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد. عنوان و نوع آزمون : تکالیف

 در صورت استفاده از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود. منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 پانزدهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 31/3/1401: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غدد و متابولیسمآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. غدد و متابولیسمروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

 را توضیح دهد، ( بیماری های آديسون، کوشینگ، گواتر، هیپر و هیپوتیروئیديسم) ساير اختالالت غدد درون ريز

 .آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی همچنین 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 شانزدهمجلسه 
 

 كارشناسی علوم تغذيهمقطع / رشته تحصیلی:                                 علوم تغذيهگروه آموزشی:                             بهداشت: دانشکده

 31/3/1401: تاريخ ارائه درس  1400-1401سال تحصیلی  :  

 14-16شنبه                      ساعت: سه روز:      1پاتوفیزيولوژی نام درس )واحد(  : 

 20تعداد دانشجويان  :  نظری نوع واحد:

 دکتر بذرافشان مسئول درس:  2 تعداد واحد:

 دکتر بذرافشان :مدرس دقیقه 90مدت کالس: 

 1400بهمن ماه  تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 غدد و متابولیسمآشنايی دانشجويان با پاتوفیزيولوژی، تظاهرات بالینی روش های تشخیصی و درمانی بیماريهای :  جلسهعنوان 

 هدف كلی جلسه :  

 را توضیح دهد. غدد و متابولیسمروش های تشخیصی و درمانی بیماریهای  ،پاتوفیزیولوژی، تظاهرات بالینیدانشجو باید قادر باشد 

 اهداف اختصاصی : 
 دانشجو  در پايان دوره بايد بتواند:

  را توضیح دهد، ( بیماری های آديسون، کوشینگ، گواتر، هیپر و هیپوتیروئیديسم)ساير اختالالت غدد درون ريز

 .آنها را بیان کندروش های تشخیصی و درمانی همچنین 

 تركیبی        /مجازی                /حضوری         روش آموزش :  

                         سامانه نویدبصری،  -، وسایل سمعی پاورپوینت امکانات آموزشی : 

 /          پروژه        /        تاالر گفتگو          تکلیففعالیت آموزشی :   

 عنوان و نوع آزمون : تکالیف تعیین شده جهت اين بخش را انجام دهد.

 از كتاب، مقاله، جزوه يا هر نوع محتوای يادگیری مشخصات آن طبق فرمت طرح دوره تركیبی نوشته شود.در صورت استفاده  منبع درس :
 فیزيولوژی گايتون آخرين ويرايش-پاتوبیولوژی رابینز آخرين ويرايش-طب داخلی هاريسون آخرين ويرايش

 دقیقه   5مدت زمان:    )اين قسمت صرفا جهت كالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 40مدت زمان :   

 دقیقه 5مدت زمان :    

 دقیقه 35 مدت زمان:   

  دقیقه 5مدت زمان :     جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 


