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  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل
 

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

 17/11/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  تذاخل غذا ٍ دارًٍبم درس )ٍاحذ(:  

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 تذاخل غذا ٍ دارٍ کیفبرهبکَلَص یجٌبِ ّبػٌَاى جلسِ: 

 هفبّین پبیِ تذاخالت غذا ٍ دارٍ آضٌبیی داًطجَیبى ببّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:

 ٍ هَاد غذایی را بطٌبسذ تذاخالت دارٍ ِیپب نیهفبّ  -1
 را بطٌبسذ ٍ تحلیل ًوبیذ هطبلؼِ ٍ درک تذاخل غذا ٍ دارٍ تیاّو - 2

 
 /       هجبسی         /        تزکیبیرٍش آهَسش :  حضَری        

 افشارّبی کالس آًالیيبب استفبدُ اس ًزم اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      /                فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف    

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 چبپ اٍل  1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل ، 

  ِدقیقِ 10هذت سهبى:   هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5هذت سهبى :  

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت بْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ بزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی
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  دقیقِ 5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ 10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 جلسِ دٍم

 

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

 24/11/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ دارٍ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

 
 

 تذاخل غذا ٍ دارٍ یفبکتَرّب سکیرػٌَاى جلسِ: 

 تذاخل غذا ٍ دارٍ تیداًطجَیبى بب خطزات ٍ اّو یآضٌبیّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ًوبیذ  لیآى را درک کزدُ ٍ تحل تیخطزات ایجبد تذاخل غذا ٍ دارٍ ٍ اّو -1

 /       هجبسی         /        تزکیبی      رٍش آهَسش :  حضَری   

 بب استفبدُ اس ًزم افشارّبی کالس آًالیياهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 ، چبپ اٍل  1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:    هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5 هذت سهبى : 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ 5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ 10هذت سهبى :   ارسضیببی درس 
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 جلسِ سَم
 

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

 24/11/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02تحصیلی:  سبل 

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ دارٍ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 یاثزات غذا بز دارٍدرهبًػٌَاى جلسِ: 

 دارٍّب سنیخبظ بز هتببَل یغذای یٍ رصین ّب یهَاد غذای زیداًطجَیبى بب تبث یآضٌبیّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 دارٍّب آضٌب ببضذ سنیهختلف بز هتببَل یهَاد غذای زیبب تبث -1      

 دارٍّب آضٌب ببضذ  سنیخبظ بز هتببَل یغذای یرصین ّب زیبب تبث -2      
 /       هجبسی         /        تزکیبیرٍش آهَسش :  حضَری         

 افشارّبی کالس آًالیيبب استفبدُ اس ًزم اهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      /                  فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف  

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 ، چبپ اٍل  1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل

  ِ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 :    درسارسضیببی 
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 جلسِ چْبرم
 

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

 8/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 14-16ضٌبِ سبػت: رٍس: سِ  ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ دارٍ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ِیاثزات دارٍّب بز غذا ٍ تغذػٌَاى جلسِ: 

 هختلف یهَاد غذای سنیدارٍّب بز هتببَل زیداًطجَیبى بب تبث یآضٌبیّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ًوبیذ  لیهختلف را درک کزدُ ٍ تحل یهَاد غذای سنیدارٍّب بز هتببَل زیتبث -1

 /       هجبسی         /        تزکیبیرٍش آهَسش :  حضَری         

 بب استفبدُ اس ًزم افشارّبی کالس آًالیياهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      /            فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف        

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 ، چبپ اٍل  1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5:  هذت سهبى 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 جلسِ پٌجن
 

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

 8/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02تحصیلی:  سبل 

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ دارٍ

 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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 جلسِ ضطن
 

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

 22/12/1401تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  دارٍ ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 
 

 ػولکزد دارٍ تَسط غذا زییتغػٌَاى جلسِ: 

 هختلف بز ػولکزد دارٍّب یدریبفت غذاّب زیداًطجَیبى بب تبث یآضٌبیّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 آى را اًجبم دّذ  یبز هبٌب یهختلف بز ػولکزد دارٍ را درک کزدُ ٍ تجَیش رصین غذای یدریبفت غذاّب زیتبث -1

   /        تزکیبی     /       هجبسی    رٍش آهَسش :  حضَری       

 بب استفبدُ اس ًزم افشارّبی کالس آًالیياهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 ، چبپ اٍل  1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5سهبى :  هذت 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 

 

  



8 

 

 جلسِ ّفتن
 

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

 14/1/1402تبریخ ارائِ درس :  1401-02تحصیلی:   سبل

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ دارٍ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هسئَل درس: دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر 1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 ِیتغذ تیاثزات دارٍّب بز ٍضؼػٌَاى جلسِ: 

 تغذیِ تیهختلف بز ٍضؼ یداًطجَیبى بب اثز دارٍّب یآضٌبیّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اّذاف اختصبصی: در پبیبى اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:
 ًوبیذ  لیتغذیِ را بذاًذ ٍ آى را تحل تیهختلف بز ٍضؼ یاثز دارٍّب -1

 /       هجبسی         /        تزکیبیرٍش آهَسش :  حضَری         

 بب استفبدُ اس ًزم افشارّبی کالس آًالیياهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف          /          

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 ، چبپ اٍل  1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل

  ِ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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 جلسِ ّطتن
 

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

 21/1/1402تبریخ ارائِ درس :  1401-02سبل تحصیلی:  

 14-16رٍس: سِ ضٌبِ سبػت:  ًبم درس )ٍاحذ(:  تذاخل غذا ٍ دارٍ

 18تؼذاد داًطجَیبى  :  ًَع ٍاحذ: ًظزی

 هْکبهِ ػبضَرپَرهسئَل درس: دکتز  1تؼذاد ٍاحذ: 

 دکتز هْکبهِ ػبضَرپَر :هذرس دقیقِ 90هذت کالس: 

 1401تبریخ تذٍیي/ببسًگزی: بْوي 

. 

 دارٍ -ٍ تذاخل غذا ییدارٍ یْبیافشٍدًػٌَاى جلسِ: 

 استفبدُ اس آًْب زیٍ تبث یغذای یْبیداًطجَیبى بب اًَاع افشٍدً یآضٌبیّذف کلی جلسِ:  

 
 

 اس فزاگیز اًتظبر هی رٍد:اّذاف اختصبصی: در پبیبى 
 هَرد استفبدُ آضٌب ببضذ یغذای یْبیبب اًَاع افشٍدً -1

 کٌذ  لیاستفبدُ اس آًْب در ضزایط خبظ را بذاًذ ٍ تحل تیدر ضزایط هختلف ٍ هوٌَػ ْبیایي افشٍدً زیتبث - 2      
 /       هجبسی         /        تزکیبیرٍش آهَسش :  حضَری         

 بب استفبدُ اس ًزم افشارّبی کالس آًالیياهکبًبت آهَسضی :  اسالیذ پزٍصکتَر ، ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ٍ کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصُ      /               فؼبلیت آهَسضی :   تکلیف     

 ػٌَاى ٍ ًَع آسهَى : 
  هٌبغ درس  :

 ًَ ،ٍچبپ اٍل 1390چبپ  ،یلیگزٍُ اًتطبرات دکتز خل ،یٌی: سّزا حسسٌذُیتذاخل غذا ٍ دار ، 

 چبپ اٍل 1396اًتطبرات جبهؼِ ًگز، چبپ  ،یآقب ًَر یغذا ٍ دارٍ کزاٍس، هتزجن: ػل تذاخل ، 

 

  ِدقیقِ  10هذت سهبى:      هقذه 

 کلیبت درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقیقِ 30هذت سهبى :   

 دقیقِ  5:  هذت سهبى 

 دقیقِ 30هذت سهبى:     

  دقیقِ  5هذت سهبى :   جوغ بٌذی ٍ ًتیجِ گیزی 

 دقیقِ  10هذت سهبى :    ارسضیببی درس 
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 جلسِ ًْن
. 

 آسهَى پبیبى تزم


