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 ( COURSE PLANعشح دٍسُ )

 

 

 

 هؼشفی دسس:

دس پبیبى ایي دسس داًطجَ ثبیذ قبدس ثبضذ ثشًبهِ ّبی آهَصضی تغزیِ ٍ پیبم ّبی تغزیِ ای سا عشاحی کٌذ ٍ ساّجشدّبی 

سا ثب تَجِ ثِ گشٍُ ّذف ثِ کبس ثٌذد ٍ ثشًبهِ ّب ٍ اثضاس/سسبًِ ّبی آهَصضی سا هَسد آصهَى ٍ هطبٍسُ ٍ آهَصش تغزیِ 

 اسصضیبثی قشاس دّذ.

 

 ػٌبٍیي کلی ایي دسس ضبهل هَاسد صیش هی ثبضذ :

 اّذاف داًطی 

 

 ّذف کلی 

 ضٌبخت هْبستْبی ثشقشاسی استجبط

 

  اّذاف اختػبغی 

 داًطجَ  دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ:

 کبسضٌبسی ػلَم تغزیِهقغغ ٍ سضتِ تحػیلی:           ػلَم تغزیِگشٍُ آهَصضی:                                  ثْذاضت اٍصداًطکذُ :

 1 :  تؼذاد ٍاحذ اغَل آهَصش ٍ هطبٍسُ تغزیِ  :  ًبم دسس

 ػولی ًَع ٍاحذ :

اغَل سٍاًطٌبسی ٍ هطبٍسُ، جبهؼِ ضٌبسی پضضکی،   پیص ًیبص:

 تغزیِ دس دٍسُ ّبی صًذگی

 10-12 دٍضٌجِسٍص ٍ سبػت ثشگضاسی کالس:  

 داًطکذُ ثْذاضت اٍصهکبى ثشگضاسی: 

 هسئَل ثشًبهِ :  دکتش هْکبهِ ػبضَسپَس

 m.ashourpour@larums.ac.irآدسس پست الکتشًٍیکی:               071-52519272ضوبسُ توبس داًطکذُ:    

 هذسسیي) ثِ تشتیت حشٍف الفجب(: دکتش هْکبهِ ػبضَسپَس

 m.ashourpour@larums.ac.ir  پست الکتشًٍیکی:آدسس               071-52519272ضوبسُ توبس داًطکذُ:  

 تْیِ ٍ تٌظین :  دکتش هْکبهِ ػبضَسپَس

 1401تبسیخ تذٍیي/ ثبصًگشی: ثْوي 

 داًطکذُ ػلَم پضضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی دسهبًی السستبى

 هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی

 ٍاحذ ثشًبهِ سیضی دسسی ٍ آهَصضی
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 تؼشیف ػولی استجبط هَثش سا ثذاًذ 

 ثطٌبسذسا  اًَاع هْبستْبی استجبعی ضبهل استجبط کالهی، ًَضتبسی ٍ غیشکالهی 

 

 ّذف کلی 

 ضٌبخت اغَل ٍ ًظشیِ ّبی یبدگیشی ٍ تغییش سفتبس ٍ کبسثشد آًْب دس آهَصش تغزیِ

 

  اّذاف اختػبغی 

 داًطجَ  دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ٍ سا ضشح دّذ ًقص آًْب دس آهَصش تغزیِ تئَسیْبی یبدگیشی 

 تئَسیْبی تغییش سفتبس ٍ کبسثشد آًْب دس آهَصش تغزیِ سا تحلیل ًوبیذ 

 

 ّذف کلی 

 ضٌبخت اغَل هطبٍسُ تغزیِ ٍ فشایٌذّبی آى

 

  اّذاف اختػبغی 

 داًطجَ  دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ:

 فشایٌذّبی هَسد استفبدُ دس هطبٍسُ سا تحلیل ًوبیذ 

 ًجبم هطبٍسُ هَثش سا دسک کشدُ ٍ تحلیل ًوبیذهشاحل ا 

 

 ّذف کلی 

 ضٌبخت ًحَُ ثشقشاسی استجبط هَثش ثیي ثیوبس ٍ هتخػع تغزیِ

 

  اّذاف اختػبغی 

 داًطجَ  دس پبیبى دٍسُ ثبیذ ثتَاًذ:

 ِسا ضشح دّذ ًقص هحیظ هطبٍسُ ثش استجبط ثیي ثیوبس ٍ هتخػع تغزی 

 

 سٍش آهَصش 
 

 هجبصی                                      حضَسی                         تشکیجی                 

 

 ضشایظ اجشاء

 

  :اهکبًبت آهَصضی 

 کالس آًالیي ش ٍ ثب استفبدُ اص ًشم افضاسّبیاسالیذ پشٍطکتَس ، ٍیذٍئَ پشٍطکتَس ٍ کبهپیَت 

  هٌبثغ دسسی:  

 خیش   ثلی  ػٌَاى هٌجغ دسسی دس ًظش داسیذ؟آیب کتبة /هقبلِ خبغی ثشای هؼشفی ثِ داًطجَیبى ثِ 
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 :دس غَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ 

 

 
 

 هطخػبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتشجویي، اًتطبسات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخع  غفحبت ٍ  فػل

 ضذُ ثشای هغبلؼِ

 10ٍ  1-4فػلْبی  1393آثبس سجحبى، ًظشیِ ّب، هذلْب ٍ سٍضْبی آهَصش ثْذاضت ٍ استقبء سالهت، ضجبػی صادُ، 

هْبستْبی ثشقشاسی استجبط ٍ آهَصش ثشای هتخػػیي سطین ضٌبس، قَام غذسی، هشین، ًطش اًستیتَ 

 1388تحقیقبت تغزیِ، 

 3-7فػلْبی 

Counseling skills for dietitians. Judy Gable,wiley, third edition, 2016 
 

 5ٍ  1فػلْبی 

 

 

 

 ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبسُ اًتطبس ٍ غفحبتهطخػبت هقبلِ 
ًحَُ دستشسی داًطجَیبى ثِ 

 هقبلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 هحتَای دیگشی )هبًٌذ فیلن، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ ثش کتبة فَق یب ثِ  دس غَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یب ّش ًَع

 ، هطخػبت آى سا رکش کٌیذ ٍ فبیل آى سا ضویوِ ًوبییذ: تٌْبیی ثِ ػٌَاى هٌجغ دسسی ثِ داًطجَیبى هؼشفی کٌیذ

 

 ّبی دیگش داًطگبُ ٍ ... است.هٌظَس اسالیذ پبٍس پَیٌت، جضٍُ، فیلن آهَصضی، هحتَای ثبسگزاسی ضذُ ثش سٍی سبهبًِ *

 

  ِدس غَستی کِ دس ًظش داسیذ هحتَای دیگشی )هبًٌذ کتبة، هجوَػِ اسالیذ، جضٍُ ٍ ...( سا ثِ ػٌَاى هٌجغ هغبلؼِ ثیطتش ث

، هطخػبت کبهل آى سا رکش کٌیذ. )دس سبهبًِ قسوتی جذاگبًِ ثشای ایي هَاسد دس ًظش گشفتِ ضذُ  داًطجَیبى هؼشفی کٌیذ

 است.(

 

 *ًَع هحتَا
 هطخػبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل ثشای 

 ** ثبسگزاسی
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1 ...................................................................................................................................................................................................................................  

2 ...................................................................................................................................................................................................................................  

3 ..................................................................................................................................................................................................................................  

 )آصهَى ّبی تکَیٌی )کَییض/ هیبى تشم 

 خیش   ثلی   ایذ؟. آیب ثشای دسس خَد آصهَى دس ًظش گشفت1ِ

 ّب سا رکش کٌیذ.دس غَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع خَدآصهَى 

 

 صهبى آصهَى ًَع آصهَى ػٌَاى آصهَى ضوبسُ

1 

 

آصهَى هجحث تئَسیْبی 

 یبدگیشی
 1402اسدیجْطت  تستی چْبس جَاثی

 

 
   

 

 

 ُّبی داًطجَیبى تکبلیف ٍ پشٍط 

 تکبلیف عَل تشم 

 

 پشٍطُ دسسی 

 خیش  ثلی  ایذ؟. آیب ثشای دسس خَد پشٍطُ پبیبى تشم /هیبى تشم دس ًظش گشفت1ِ

 ضوبسُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضشح تکلیف

هْلت پبسخ 

دادى 

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

 دادى هذسس

ّذف اص اسائِ 

 تکلیف

 

1 

تکلیف 

اٍل 

 کالسی

دس فشایٌذ هطبٍسُ چیست  sympathy  ٍempathyتفبٍت 

 ٍ کذام هَسد تَغیِ هی ضَد؟

تب  12/12/1401

23/12/1401  
27/12/1401  

هشٍس فػل 

هشثَعِ اص هٌجغ 

دسسی ٍ دسک 

 هفبّین هشثَعِ

2 
تکلیف 

دٍم 

 کالسی

استجبط هَثش سا  یضذُ ثب هَضَع ًحَُ ثشقشاس یثبسگزاس لیفب

استجبط ٍ ًکبت هثجت  یٍ ًکبت هْن دس ثشقشاس ذیهطبّذُ  کٌ

 .ذیکٌ ستیهَاسد رکش ضذُ سا ل یٍ هٌف

تب  15/2/1402

25/2/1402 
27/2/1402  

هشٍس فػل 

هشثَعِ اص هٌجغ 

دسسی ٍ دسک 

 هفبّین هشثَعِ
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 دس غَست پبسخ هثجت ضشح هختػش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا ثٌَیسیذ:           

  تغزیِ ٍ ًقذ ٍ ثشسسی  اغَل آهَصش ٍ هطبٍسُّذف اص اسائِ ایي پشٍطُ هغبلؼِ هقبالت تحقیقبتی دس خػَظ

هقبلِ تحقیقبتی سا  2یب  1اّویت اًجبم ایي تحقیقبت دس گشٍّْبی داًطجَیی است. دس ایي پشٍطُ داًطجَیبى 

 هغبلؼِ ًوَدُ ٍ خالغِ ای اص آى سا دس کالس هغشح هی کٌٌذ.

 اًطجَیبىاسصضیبثی د 

 ثبسم ًوشُ هَاسد اسصضیبثی

 ًوشُ 6 آصهَى هیبى تشم

 ًوشُ 10 آصهَى پبیبى تشم

 ًوشُ 1 ضشکت فؼبل دس کالس ٍ حضَس ٍ غیبة

 ًوشُ 3 تکبلیف ٍ سبیش فؼبلیت ّب

 

 

 هقشسات 

                                10حذاقل ًوشُ قجَلی: 

 قَاًیي آهَصضیدفؼبت هجبص غیجت دس کالس: ثش اسبس  تؼذاد 
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 اغَل آهَصش ٍ هطبٍسُ تغزیِ جذٍل صهبًجٌذی دسس

 سبػت اسائِ تبسیخ اسائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ اسائِ هذسس
اهکبًبت هَسد 

 ًیبص

سٍش 

 اسصضیبثی

17/11/1401 12-10 

توررشیي هْبستْرربی الصم 

ثررشای ثشقررشاسی استجرربط 

 هَثش
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

تختِ کبهپیَتش، 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

24/11/1401 12-10 

ضٌبسرربیی هؼشٍفتررشیي  

 ثشًبهِ ّبی تغزیِ جْبًی

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

1/12/1401 12-10 

اسصیبثی یک ثشًبهِ تغزیِ 

ای اًجبم ضذُ دس سرغ   

 کطَسی یب جْبًی
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

8/12/1401 12-10 

اسائِ تَغیِ ّبی تغزیرِ  

ای ثِ یک ثیوبس ثش اسبس 

 هَاسد آهَصش دادُ ضذُ
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

15/12/1401 12-10 

ایفبی ًقص ثرشای اًجربم   

هػبحجِ ثرِ یرک ثیوربس    

 فشضی
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

22/12/1401  

عشاحی ٍ پریص آصهرَى   

 یک سسبًِ تغزیِ ای
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس
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پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

14/1/1402  

تْیررِ ٍسرربیل کوررک   

آهَصضی ٍ ثِ کربس ثرشدى   

 آًْب
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

21/1/1402  

تحلیل ػَاهل هذاخلِ گش 

 دس تغییش سفتبس

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

28/1/1402  

 آصهَى هیبى تشم

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

4/2/1402  

 هحتَای آهَصش تغزیِ

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

11/2/1402  

تذٍیي یک ثشًبهِ آهَصش 

تغزیِ ثشای تغییش سفتربس  

گررشٍُ ّررذف )آهررَصش  

 فشدی(
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

 افضاس

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

18/2/1402  
تذٍیي یک ثشًبهِ آهَصش 

تغزیِ ثشای تغییش سفتربس  

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

حضَس 

هٌظن دس 
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گررشٍُ ّررذف )آهررَصش  

 گشٍّی(

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

25/2/1402  

تذٍیي یک ثشًبهِ آهَصش 

تغزیِ ثش اسربس تئرَسی   

 تغییش سفتبس
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

1/3/1402  

اسائِ ثشًبهِ آهَصش تغزیِ 

 ثشای فشد هجتال ثِ دیبثت

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

8/3/1402  

اسائِ ثشًبهِ آهَصش تغزیِ 

 ثشای فشد هجتال ثِ چبقی

دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

افضاس کالس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

22/3/1402  

اسائِ ثشًبهِ آهَصش تغزیِ 

ثررشای فررشد هجررتال ثررِ  

 ثیوبسیْبی قلجی ػشٍقی
دکتش هْکبهِ 

 ػبضَسپَس

استفبدُ اص 

کبهپیَتش، تختِ 

سفیذ، ٍیذئَ 

پشٍطکتَس، ًشم 

کالس افضاس 

 هجبصی

کبهپیَتش، ًشم 

افضاس 

پبٍسپَیٌت، 

ًشم افضاس 

 ضجظ کالس

حضَس 

هٌظن دس 

 کالس

آصهَى 

 هیبى تشم

آصهَى 

 پبیبى تشم

     آصهَى پبیبى تشم  

 


