
 
 

 

 

 ترکیبی (lesson Plan)روزانه طرح درس 

   جلسه اول

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  19/22/1401 :تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 زاهدانی مريم رنجبر دکتر  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 زاهدانی مريم رنجبردکتر :مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تدوين  تاريخ
  

 و توضیح در خصوص نحوه برگزاری جلسات درس منابع و اهداف درس با دانشجويان،معرفی آشنايی:  جلسهعنوان 

 و توضیح در خصوص نحوه برگزاری جلسات درس منابع و اهداف درس معرفی : جلسههدف کلی 

 :  اختصاصیاهداف 

 :دانشجو  در پايان اين جلسه بايد بتواند

 هدف از گذراندن واحد درس سمینار و نحوه ی برگزاری جلسات اين درس را بداند 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 : عنوان و نوع آزمون

 :منابع

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 درمانیمجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم 
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت 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

 
 گروه اتاق عمل

 



 

 
 
 

 جلسه دوم
   

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  26/22/1401: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 

 تعیین موضوع:  عنوان جلسه

 تعیین موضوع جهت هر يک از دانشجويان :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

  با موضوعی که بايد آن را به صورت سمینار ارائه دهد آشنا میگردد

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سوم  
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  3/21/1401: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 

 

 گزارش کار:  عنوان جلسه

 (جست و جوی مقاالت) گزارش کارارائه  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

  گزارشی از پیشرفت نتايج مطالعات خود را ارائه میدهد

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. علوم پزشکیروشهای يادگیری و تحقیق در . عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه چهارم  

 
 

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

 2042-2041سال تحصیلی  
  10/21/1401: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 کارگزارش :  عنوان جلسه

 (جست و جوی مقاالت) گزارش کارارائه  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

 گزارشی از پیشرفت نتايج مطالعات خود را ارائه میدهد 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردداين ) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پنجم

 

 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  17/21/1401: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 

 گزارش کار:  عنوان جلسه

 (جست و جوی مقاالت) گزارش کارارائه  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

 گزارشی از پیشرفت نتايج مطالعات خود را ارائه میدهد 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -ارائه مطالب علمیشیوه .ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه ششم 
 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  24/21/1401: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 رنجبر زاهدانیدکتر مريم :مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 
 
 

 گزارش کار:  عنوان جلسه

 (جست و جوی مقاالت) گزارش کارارائه  :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

 گزارشی از پیشرفت نتايج مطالعات خود را ارائه میدهد 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه هفتم  

 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  16/2/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

  پرداخت

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانیمجالت و پايگاههای معتبر 
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 مجلسه هشت
 
 

 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  23/2/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 دانشجو ارائه سمینار اصلی توسط :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردداين ) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 جلسه نهم  
 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  30/2/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 

 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.روحانی رانکوهی، م

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 جلسه دهم  
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  6/1/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه يازدهم  
 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  13/1/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 

 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 جلسه دوازدهم  

 
 

 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  20/1/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه سیزدهم  

 
 
 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  27/1/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 جلسه چهاردهم  

 
 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  3/3/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه پانزدهم  
 
 

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

 2042-2041: سال تحصیلی  
  10/3/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 

 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 جلسه شانزدهم

 

 
 
 

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

 2042-2041:  سال تحصیلی  
  17/3/1402: تاريخ ارائه درس 

 8-24چهارشنبه :   روز سمینار تغذيه  (  :واحد)نام درس 

 28:تعداد دانشجويان   نظری :نوع واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی  :مسئول درس 1 :تعداد واحد

 دکتر مريم رنجبر زاهدانی:مدرس دقیقه 04: مدت کالس

 6/22/2042:بازنگری/ تاريخ تدوين 
 
 
 

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو:  عنوان جلسه

 ارائه سمینار اصلی توسط دانشجو :هدف کلی جلسه 

 : اهداف اختصاصی 

 ::دانشجو  در پايان اين جلسه 

با يک موضوع جديد علمی و نحوه ارائه آن توسط همکالسی خود آشنا شده و به نقد و بررسی ان خواهد 

 پرداخت 

          خیر: ترکیبی        خیر: مجازی/               بله: حضوری  :  روش آموزش 

 کالس درس، اساليد، کامپیوتر :امکانات آموزشی 

 خیر: عنوان و نوع آزمون

 انتشارات جلوه تهران. فنی -شیوه ارائه مطالب علمی.ت.رانکوهی، مروحانی 

 نشر جوان تهران. روشهای يادگیری و تحقیق در علوم پزشکی. عزيزی، ف

 مجالت و پايگاههای معتبر علمی در زمینه تغذيه و رژيم درمانی
 دقیقه  5:  مدت زمان (اين قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد) مقدمه 

 کلیات درس

 بخش اول درس 

 

  بخش دوم درس 

 دقیقه 04:  مدت زمان 

 

 دقیقه 04:      مدت زمان

  دقیقه 5: مدت زمان  جمع بندی و نتیجه گیری 

 


