
 
 

 

 
 

   (lesson Plan)روزانه  طرح درس  

 جلسه اول 
 

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

 00/ 11/ 16 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   بازنگری:تدوين /   تاريخ 
 

 ديابت:  جلسهعنوان 

 مبتالیان به دیابتآشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، شاخص های ارزیابی وضع تغذیه    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی دیابت را بشناسد. -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به دیابت را شرح دهد. -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 اينترنت، اساليد کامپيوتر، امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 واحد برنامه ريزی درسي و آموزشي

 



 

 
 

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 دوم جلسه  
 

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

 00/ 11/ 23 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ديابت:  جلسهعنوان 

 آشنایی با نحوه ی تنظیم انواع رژیم های درمانی در مبتالیان به دیابت  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 درمانی در مبتالیان به دیابت را شرح دهد. نحوه ی تنظیم انواع رژیم های   -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

 



 
 

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 سومجلسه  
 

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

 00/ 11/ 30 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ديابت:  جلسهعنوان 

 آشنایی با نحوه ی تنظیم انواع رژیم های درمانی در مبتالیان به دیابت  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 نحوه ی تنظیم انواع رژیم های درمانی در مبتالیان به دیابت را شرح دهد.  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 

  



 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 چهارمجلسه  
 

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

 00/ 12/ 07 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ديابت:  جلسهعنوان 

 آشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در مبتالیان به هیپوگلیسمی:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی دیابت را بشناسد. -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به دیابت را شرح دهد. -

 انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به هیپوگلیسمی را شرح دهد.  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •



 

 

 

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 پنجم جلسه  
 

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

 00/ 12/ 14 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 ديابت:  جلسهعنوان 

 مبتالیان به هیپوگلیسمیآشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی دیابت را بشناسد. -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به دیابت را شرح دهد. -

 انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به هیپوگلیسمی را شرح دهد.  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

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

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 
 
 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 ششم جلسه  

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

 00/ 12/ 21 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 سندروم متابوليک :  جلسهعنوان 

 مبتالیان به سندروم متابولیکآشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، شاخص های ارزیابی وضع تغذیه    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی سندروم متابولک را بشناسد.  -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به سندروم متابولیک را شرح دهد.  -

 اصول تنظیم برنامه مبتالیان به سندروم متابولیک را شرح دهد.  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

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

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •



 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 هفتم جلسه  

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

 01/ 01/ 20 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 استئوپروز:  جلسهعنوان 

 مبتالیان به استئوپروزآشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، شاخص های ارزیابی وضع تغذیه    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 را بشناسد. استئوپروزاتیولوژی، اپیدمیولوژی  -

 را شرح دهد.  استئوپروزشاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به  -

 را شرح دهد.  استئوپروزاصول تنظیم برنامه مبتالیان به  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

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

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 هشتمجلسه  

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

 01/ 01/ 27 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت غدد تيروئيد و پاراتيروئيد :  جلسهعنوان 

 ارزیابی وضع تغذیه مبتالیان به اختالالت تیروئید و پاراتیروئیدآشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، شاخص های    :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 را بشناسد. اختالالت تیروئید و پاراتیروئیداتیولوژی، اپیدمیولوژی  -

 را شرح دهد.  اختالالت تیروئید و پاراتیروئیدشاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به  -

 را شرح دهد. اختالالت تیروئید و پاراتیروئیداصول تنظیم برنامه مبتالیان به  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 



 
 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 نهمجلسه  

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

 01/ 02/ 03 ارائه درس :تاريخ    400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت غده ی فوق کليه :  جلسهعنوان 

 آشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، شاخص های ارزیابی وضع تغذیه مبتالیان به اختالالت غده ی فوق کلیه  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 غده ی فوق کلیه را بشناسد. اختالالت اتیولوژی، اپیدمیولوژی  -

 غده ی فوق کلیه را شرح دهد. اختالالت شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به  -

 غده ی فوق کلیه را شرح دهد.اختالالت اصول تنظیم برنامه مبتالیان به  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



 
 
 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 دهمجلسه  

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

 01/ 02/ 10 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت مربوط به غذا خوردن :  جلسهعنوان 

 آشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در مبتالیان به پرخوری عصبی:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی پرخوری عصبی را بشناسد.  -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به پرخوری عصبی را شرح دهد. -

 انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به پرخوری عصبی را شرح دهد.  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير عنوان و نوع آزمون : 

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

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •



 
 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 يازدهمجلسه  

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

 01/ 02/ 17 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت مربوط به غذا خوردن :  جلسهعنوان 

 رژیم های درمانی در مبتالیان به بی اشتهایی عصبیآشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی بی اشتهایی عصبی را بشناسد.  -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به بی اشتهایی عصبی را شرح دهد.  -

 دهد. انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به بی اشتهایی عصبی را شرح  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 



  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 دوازدهمجلسه  

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

 01/ 02/ 24 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت کلیوی:   جلسهعنوان  

 اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در سنگ کلیهآشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی سنگ کلیه را بشناسد. -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به سنگ کلیه را شرح دهد.  -

 دهد.انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به سنگ کلیه را شرح  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 



 

  

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 سيزدهمجلسه  

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

 01/ 02/ 31 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت کلیوی:   جلسهعنوان  

 اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در سندرم نفروتیکآشنایی با  :    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی سندرم نفروتیک را بشناسد.  -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به سندرم نفروتیک را شرح دهد.  -

 سندرم نفروتیک را شرح دهد. انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 



 
 

 

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه چهاردهم 

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

 01/ 03/ 07 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3درماني رژيم نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 اختالالت کلیوی:   جلسهعنوان  

 آشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در نارسایی حاد کلیه:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی نارسایی حاد کلیه را بشناسد. -

 شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به نارسایی حاد کلیه را شرح دهد.  -

 تنظیم رژیم های درمانی مبتالیان به نارسایی حاد کلیه را شرح دهد. انواع روش های  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 



 
 

 

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 جلسه پانزدهم 

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

 01/ 03/ 14 تاريخ ارائه درس :   400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   بازنگری:تاريخ تدوين /  
 

 اختالالت کلیوی:   جلسهعنوان  

 آشنایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی و نحوه ی تنظیم رژیم های درمانی در بیماران دیالیزی:    جلسههدف کلی  

 :  اختصاصیاهداف 
 اتیولوژی، اپیدمیولوژی دیالیز را بشناسد. -

 دیالیزی را شرح دهد. شاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران  -

 انواع روش های تنظیم رژیم های درمانی بیماران دیالیزی را شرح دهد.  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 



 

 

 (  lesson Plan)طرح درس روزانه  

 شانزدهم جلسه  

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

 00/ 03/ 21 ارائه درس :تاريخ    400-401سال تحصيلي  : 

 14-16 ساعت:               شنبه      روز:    3رژيم درماني نام درس )واحد(  :

 18 تعداد دانشجويان  : نظری  نوع واحد:

 دکتر سميه يوسايي مسئول درس: 2 تعداد واحد:

 دکتر سميه يوسايي :مدرس دقيقه  90مدت کالس: 

 1400بهمن   تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 بيماری های متابوليک مادرزادی :  جلسهعنوان 

آشننننایی با اپیدمیولوژی، اتیولوژی، شننناخص های ارزیابی وضنننع تغذیه مبتالیان به بیماری های متابولیک    :    جلسهههدف کلی  

 مادرزادی

 :  اختصاصیاهداف 
 را بشناسد.  بیماری های متابولیک مادرزادیاتیولوژی، اپیدمیولوژی  -

 را شرح دهد.  بیماری های متابولیک مادرزادیشاخص های ارزیابی وضعیت تغذیه مبنالیان به  -

 را شرح دهد.  بیماری های متابولیک مادرزادیاصول تنظیم برنامه مبتالیان به  -

 خيرترکیبی:        /          خيرمجازی:  /               بليحضوری : روش آموزش :   

 کامپيوتر، اينترنت، اساليد امکانات آموزشی : 

 خير : /        تاالر گفتگو         خير/          پروژه:         خيرفعالیت آموزشی :   تکلیف: 

 خير 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 :

1- Mahan L K and Escott- Stump S. Krauses Food, Nutrition & Diet Therapy. 

WB. Saunders Company. 

2-Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC. Modern Nutrition in Health a Disease. Lippincott , Williams & 

Wilkins. 
3-Escott stump, S. Nutrition and Diagnosis-Related Care. Lippincott Williams& Wilkins, Baltimore, MD, 

USA. 

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

  کلیات درس •

 بخش اول درس  ▪

 پرسش و پاسخ و استراحت   ▪

 بخش دوم درس   ▪

 دقيقه  40دت زمان :  م

 دقيقه  5مدت زمان :  

 دقيقه 40مدت زمان:     

 دقيقه  5مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری   •

 
 
 


