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 (lesson Planعزح درس رٍساًِ )

 جلسِ اٍل
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          ػلَم تغذیِگزٍُ آهَسضی:                     بْذاضت اٍس: داًطکذُ

 16/11/1401 تبریخ ارائِ درس : 1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10 سبػت:  طٌبِیکرٍس:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ:  ًبم درس )ٍاحذ(

 18 تؼذاد داًطجَیبى  : ًظزی ًَع ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر هسئَل درس:  1 تؼذاد ٍاحذ:

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 اکَلَصی جوؼیت: چگبلی ٍ تغییزات آىػٌَاى جلسِ: 

 هفَْم جوؼیت، تزاکن ٍ پزاکٌذگی جوؼیت ٍ تبثیز ساد ٍ ٍلذ بز آى آضٌبیی داًطجَیبى ببّذف کلی جلسِ:  

 
 هی رٍد:در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر : اختصبصیاّذاف 
 هفَْم جوؼیت را تَضیح دّذ -1

 هفبّیوی اس قبیل تزاکن )اًبَّی( ٍ پزاکٌذگی جوؼیت را ضزح دّذ -2

 تبثیز ساد ٍ ٍلذ ٍ هزگ ٍ هیز بز جوؼیت را تحلیل کٌذ -3
  رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی         /        تزکیبی

 پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ 

 پزٍصُ       /                  فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 اکَلَصی: تبلیف دکتز هحوذرضب اردکبًی 

 سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَصی اًسبًی: جبى ام الست 

  :دکتز ابَالقبسن جشایزیبب ًبى تٌْب 

  ِدقیقِ 10هذت سهبى:   هقذه 

 کلیبت درس  

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



2 

 

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ 5هذت سهبى :  جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ 10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 دٍمجلسِ 

 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِداًطکذُ

 23/11/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

 
 

 اًسبى بِ ػٌَاى یک ػبهل اکَلَصیػٌَاى جلسِ: 

 آضٌبیی داًطجَیبى بب هفَْم ضٌبخت اًسبى بِ ػٌَاى یک ػبهل اکَلَصی ّذف کلی جلسِ:  

 
 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 هفبّین اٍلیِ اکَلَصی اًسبًی را تَضیح دّذ -1

 تبثیزات اًسبى بز ػَاهل هختلف هزبَط بِ هحیظ سیست را ضزح دّذ -2
 

   هجبسی       /        تزکیبیرٍش آهَسش :  حضَری         /       

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 پزٍصُ       فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

  هحوذرضب اردکبًیاکَلَصی: تبلیف دکتز 

 سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَصی اًسبًی: جبى ام الست 

 بب ًبى تٌْب: دکتز ابَالقبسن جشایزی  

  ِدقیقِ 10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ 5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ 10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 سَمجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِداًطکذُ

 30/11/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تغذیِجغزافیبی سَء ػٌَاى جلسِ: 

هفبّین جغزافیبی سَء تغذیِ، بیوبریْبی ًبضی اس کوبَدّبی غذایی ٍ ًقشص   آضٌبیی داًطجَیبى ببّذف کلی جلسِ:  

 ػَاهل غذایی در ایجبد بیوبریْبی خبظ

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ًوبیذ بیوبریْبی ًبضی اس کوبَدّبی غذایی در هٌبعق هختلف جْبى را تحلیل -1

 تبثیز هتقببل سَء تغذیِ ٍ ػفًَت را تحلیل ًوبیذ -2

 ًقص ٍیتبهیٌْب ٍ هَاد هؼذًی ٍ بیوبریْبی خبظ ًبضی اس کوبَد آًْب را ضزح دّذ -3

 
 ی/        تزکیب         رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی

 کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذاهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ 

 پزٍصُ       /                فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 اکَلَصی: تبلیف دکتز هحوذرضب اردکبًی 

 سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَصی اًسبًی: جبى ام الست 

  بب ًبى تٌْب: دکتز ابَالقبسن جشایزی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 چْبرمجلسِ 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِداًطکذُ

 7/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 
. 

 هٌببغ اسبسی غذا )سهیي، آة، اًزصی، کَد(ػٌَاى جلسِ: 

 تبثیز هٌببغ غذا بز اًتخبة در جوؼیت بب آضٌبیی داًطجَیبىّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 تؼزیف اًَاع هٌببغ اسبسی دستزسی بِ غذا در اکَسیستن را بذاًذ -1

 تبثیز ػَاهل هختلف ضبهل سهیي، آة، خبک،... بز اًتخبة غذا را ضزح دّذ -2

 تحلیل ًوبیذاثزات سَء ػَاهل فیشیکی بز هحیظ سیست را  -3

 
 رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی         /        تزکیبی

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 پزٍصُ       فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 اکَلَصی: تبلیف دکتز هحوذرضب اردکبًی 

 سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَصی اًسبًی: جبى ام الست 

  بب ًبى تٌْب: دکتز ابَالقبسن جشایزی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30  هذت سهبى : 

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 پٌجنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِداًطکذُ

 14/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ػَاهل اجتوبػی، هحیغی هَثز بز اًتخبةػٌَاى جلسِ: 

 ػَاهل اجتوبػی ٍ هحیغی هَثز بز ٍضؼیت غذا ٍ تغذیِ آضٌبیی داًطجَیبى ببّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 هَثز بز ٍضؼیت غذا ٍ تغذیِ را تحلیل ًوبیذػَاهل اجتوبػی  -1

  ػَاهل هحیغی هَثز بز ٍضؼیت غذا ٍ تغذیِ را تحلیل ًوبیذ
 

 رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی         /        تزکیبی

 ضبهل سبهبًِ ًَیذ اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی

 پزٍصُ       /                 فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف   

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 اکَلَصی: تبلیف دکتز هحوذرضب اردکبًی 

 سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَصی اًسبًی: جبى ام الست 

  بب ًبى تٌْب: دکتز ابَالقبسن جشایزی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 ضطنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِ              : بْذاضت اٍس      داًطکذُ

 21/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 
 آسهَى هیبى تزم
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 ّفتنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          : بْذاضت اٍس                    گزٍُ آهَسضی: ػلَم تغذیِداًطکذُ

 28/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ًقص ػَاهل هحیغی در بزٍس بیوبریْبی هشهيػٌَاى جلسِ: 

 ًقص ػَاهل هحیغی در بزٍس بیوبریْبی هشهي آضٌبیی داًطجَیبى ببّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ًوبیذدالیل تغییز الگَی بیوبری ٍ ًبتَاًی را تحلیل  -1

 هفَْم جببجبیی در جوؼیت را تَضیح دّذ -2

 
 

 رٍش آهَسش :  حضَری         /       هجبسی         /        تزکیبی

 اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ بب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ

 پزٍصُ       فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 اکَلَصی: تبلیف دکتز هحوذرضب اردکبًی 

 سالهت ّوگبًی ٍ اکَلَصی اًسبًی: جبى ام الست 

  بب ًبى تٌْب: دکتز ابَالقبسن جشایزی 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 

 

 



9 

 

 ّطتنجلسِ 
 

 کبرضٌبسی ػلَم تغذیِ هقغغ / رضتِ تحصیلی:          آهَسضی: ػلَم تغذیِ: بْذاضت اٍس                    گزٍُ داًطکذُ

 20/1/1402تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 8-10سبػت:   یکطٌبِرٍس:  ًبم درس )ٍاحذ(:  اکَلَصی غذا ٍ تغذیِ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 ػبضَرپَر هسئَل درس: دکتز هْکبهِ  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 
 ارائِ پزٍصُ داًطجَیبى

 
 ًْنجلسِ 

 
 آسهَى پبیبى تزم

 


