
 
 

 

  

 

 

  (lesson Plan)رٍساًِ طزح درس 

 جلسِ اٍل
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 11/11/01 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 ای ٍتغذی َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 ببزد وام را ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 

  

 داًطکذُ علَم پشضکي ٍ خذهبت بْذاضتي درهبًي الرستبى

 هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش علَم پشضکي

 ٍاحذ بزًبهِ ريشی درسي ٍ آهَسضي

 



 
 

 دٍمجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 25/11/01 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 جامعٍ ای تغذیٍ ویاسَای ارسیابی با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را جامعٍ ای تغذیٍ ویاسَای ارسیابی َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 

  



 
 

 َمسجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 02/12/01 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 جامعٍ ای تغذیٍ ویاسَای ارسیابی با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را جامعٍ ای تغذیٍ ویاسَای ارسیابی َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 

  



 
 

 مچْبرجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 00/12/01 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 َذف جامعٍ تغذیٍ يضعیت ارسیابی با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را َذف جامعٍ ای تغذیٍ ارسیابی َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 

  



 
 

 نپٌججلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 16/12/01 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 َذف جامعٍ مىابع ي ظزفیت َای با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را َذف جامعٍ َای ظزفیت ي مىابع ارسیابی َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 

  



 
 

 نضطجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 23/12/01 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 َذف جامعٍ مىابع ي ظزفیت َای با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را َذف جامعٍ َای ظزفیت ي مىابع ارسیابی َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 نّفتجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 22/01/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 تعییه ايلًیت َا با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را َذف جامعٍ َای ايلًیت تعییه ي َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 نتّطجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 20/01/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 اَذافتعییه  با آشىایی:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را َذف جامعٍ اَذاف تعییه ي َای شري اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

 نًْجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 05/02/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 آسمًن میاوتزم:  جلسهعنوان 

 --:   جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 

  



 
 

 نّدجلسِ 
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 12/02/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ َای استزاتژی ي مذاخلٍ سطًح با آشىایی:  جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 جامعٍ بزای مىاسب ای تغذیٍ َای بزوامٍ َای استزاتژی ي مذاخلٍ سطًح تعییه ي َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 دَذ شزح را َذف

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 

  



 
 

 نّديبس جلسِ
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 10/02/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ َای استزاتژی ي مذاخلٍ سطًح با آشىایی:  جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 دَذ شزح را َذف جامعٍ بزای مىاسب ای تغذیٍ َای بزوامٍ َای استزاتژی ي مذاخلٍ سطًح تعییه ي َای ريش اوًاع ي وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 نّدسدٍا جلسِ
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 26/02/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 فزَىگی بیه ي ارتباطی َای قابلیت با آشىایی:  جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح ي بشىاسذ را فزَىگی بیه ي ارتباطی َای تقابلی -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 

  



 
 

 نّدشسي جلسِ
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 02/03/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 جُان در ی ا تغذیٍ َای بزوامٍ مًفقیت عًامل با آشىایی : جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح ي بشىاسذ را َا آن مًفقیت عًامل ي جُاوی ای تغذیٍ مًفق بزوامٍ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 

  



 
 

 نّدچْبر جلسِ
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 00/03/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 عملیاتی بزوامٍ وگارش ی وحًٌ با آشىایی : جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح ي بشىاسذ را عملیاتی بزوامٍ وگارش ی وحًٌ ي اجشا -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 نّدپبًش جلسِ
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 16/03/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 بزوامٍ ارسشیابی ي پایش ی وحًٌ با آشىایی : جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 

 دَذ شزح ي بشىاسذ را بزوامٍ پایش ي ارسشیابی وحًٌ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 نّدبًشض جلسِ
 

 کارشناسی علوم تغذیه مقطع / رشته تحصیلی:                    علوم تغذیه گزوه آموسشی:                بهذاشت اوس    :هدانشکذ

 23/03/02 تبريخ ارائِ درس : 401-402سبل تحصيلي  :  

 10-12سبعت:          سِ ضٌبِرٍس:    اصَل بزًبهِ ريشی در تغذيِ جبهعًِبم درس )ٍاحذ(  :  

 ًظزی ًَع ٍاحذ:
 

 13تعذاد داًطجَيبى  :

 دکتز سويِ يَسبيي درس:هسئَل  2تعذاد ٍاحذ:

 دکتز سويِ يَسبيي :هذرس دقيقِ 00هذت کالس: 

 401بْوي  ببسًگزی:تذٍيي /  تبريخ
 

 ای تغذیٍ َای بزوامٍ اجشای ي ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی اصلی مزاحل:  جلسهعنوان 

 محتلف کشًرَای در شذٌ اجزا ای تغذیٍ َای بزوامٍ وتایج با آشىایی : جلسههذف کلی 

 : اختصاصیاهذاف 
 .دَذ شزح را َا آن وتایج ي بشىاسذ را مختلف کشًرَای در شذٌ اجزا ای تغذیٍ َای بزوامٍ -

 تزکیبی       /     مجاسی        /             *حضوریروش آموسش :  

  پزوصکتور -کامپیوتز -اسالیذامکانات آموسشی : 

 پزوصه                        تکلیف          /فعالیت آموسشی :   

 عنوان و نوع آسمون:

 (طزح دوره نوشته شود.منابع در طبق فزمت مشخصات آن  و..در صورت استفاده اس کتاب، مقاله، جشوه ) منبع درس :
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto 

 دقيقِ   00   :هذت سهبى :    مقذمه 

 کلیات درس  

  بخص اٍل درس 

  پزسص ٍ پبسخ ٍ استزاحت 

  بخص دٍم درس 

 دقيقِ   40هذت سهبى : 

 دقيقِ  5هذت سهبى :  

 دقيقِ   40هذت سهبى:   

  دقيقِ  5هذت سهبى :   جمع بنذی و نتیجه گیزی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


