
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معرفی درس:

با تَجِ بِ ایٌکِ کاسضٌاساى تغزیِ بِ عٌَاى هذیش سطَح هیاًی دس ًظام هشالبتْای بْذاضتی اًجام ٍظیفِ هی ًوایٌذ، 

 ، ًَع خذهات ٍ بشًاهِ ّای تغزیِ ای جاسی دس آى ضشٍسی است.PHCآضٌایی آًْا با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کبرضٌبسی/ػلَم تغذیِ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی                ػلَم تغذیِگريٌ آمًزشی:               ثْذاضت اٍسداوشکدٌ :  

  2 تؼذاد ٍاحذ خذهبت تغذیِ ای درًظبم هزاقجت ّبی ثْذاضتی :  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 11-13طٌجِ/ یکرٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:  ارسیبثی ٍضؼیت تغذیِ  پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 دکتز سویِ یَسبیی                                             هسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:      22211242ضوبرُ توبس داًطکذُ: 

                    هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(: دکتز سویِ یَسبیی  

 s_yousai2006@yahoo.com  آدرس پست الکتزًٍیکی:         22211242ضوبرُ توبس داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 101ثْوي  تبریخ تذٍیي/ ثبسًگزی:

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 عىاييه كلی ايه درس شامل مًارد زير می باشد :
مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی در کلیات خذمات بُذاشتی با تأکیذ بز خذمات تغذیٍ ای در تاریخچٍ ي ساختار شبکٍ  -

 ایزان ي جُان را بیان کىذ.

 بزوامٍ کىتزل ي پیشگیزی اس فشار خًن را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ -

 عزيقی را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. –بزوامٍ کىتزل ي پیشگیزی اس بیماریُای قلبی  -

 بزوامٍ کىتزل ي پیشگیزی اس سزطان را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. -

 بزوامٍ کىتزل ي پیشگیزی اس دیابت را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. -

 ارتباط تغذیٍ، عفًوت ي بُذاشت را بذاوذ. -

 ُذاشت ريان آشىا شًد.با ارتباط تغذیٍ با ب -

 بزوامٍ تغذیٍ ای مزاقبت اس کًدکان را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. -

 بزوامٍ تغذیٍ ای مزاقبت اس مادران باردار را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. -

 ذ.بزوامٍ تغذیٍ ای مزاقبت اس مادران شیزدٌ را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاو -

 بزوامٍ تزيیج با شیز مادر را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. -

 بزوامٍ آَه یاری را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ. -

 بزوامٍ مبارسٌ با بیماری واشی اس کمبًد یذ را در شبکٍ مزاقبتُای ايلیٍ بُذاشتی بذاوذ -

 

 

هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی دس کلیات خذهات بْذاضتی با تأکیذ بش تاسیخچِ ٍ ساختاس ضبکِ آضٌایی با ّذف کلی:  -

 ای دس ایشاى ٍ جْاى  خذهات تغزیِ
 

 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

تاسیخچِ ٍ ساختاس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی دس کلیات خذهات بْذاضتی با تأکیذ بش خذهات تغزیِ ای دس ایشاى ٍ  -

 جْاى سا بیاى کٌذ.

 

  بشًاهِ کٌتشل ٍ پیطگیشی اص بیواسیْای غیش ٍاگیش دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتیآضٌایی با ّذف کلی:  -

 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 بشًاهِ کٌتشل ٍ پیطگیشی اص فطاس خَى سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ -

 عشٍلی سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. –بشًاهِ کٌتشل ٍ پیطگیشی اص بیواسیْای للبی  -

 بشًاهِ کٌتشل ٍ پیطگیشی اص سشطاى سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. -

 بشًاهِ کٌتشل ٍ پیطگیشی اص دیابت سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. -

 با استباط تغزیِ با بْذاضت سٍاى آضٌا ضَد. -

  



 

  بشًاهِ تغزیِ ای هشالبت اص هادساى ٍ کَدکاى دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتیبا آضٌایی ّذف کلی:  -

 
 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 بشًاهِ تغزیِ ای هشالبت اص کَدکاى سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. -

 بْذاضتی بذاًذ. بشًاهِ تغزیِ ای هشالبت اص هادساى باسداس سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ -

 بشًاهِ تغزیِ ای هشالبت اص هادساى ضیشدُ سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. -

 بشًاهِ تشٍیج با ضیش هادس سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. -

 بشًاهِ آّي یاسی سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ. -

 کوبَد یذ سا دس ضبکِ هشالبتْای اٍلیِ بْذاضتی بذاًذ.بشًاهِ هباسصُ با بیواسی ًاضی اص  -

  



 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  کبهپیَتز ٍ ثب استفبدُ اس ًزم افشارّبیی ضبهل سبهبًِ ًَیذ ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

 خیز   ثلی  هٌجغ درسی در ًظز داریذ؟ آیب کتبة /هقبلِ خبصی ثزای هؼزفی ثِ داًطجَیبى ثِ ػٌَاى

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ 

 هطخصبت کتبة ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى،هتزجویي، اًتطبرات، سبل ٍ ًَثت چبح
ّبی هطخص ضذُ  صفحبت ٍ  فصل

 هطبلؼِثزای 
س(، یًَیسف  یًَیسف، ًمص هشالبت دس بْبَد ٍضعیت تغزیِ، )هتشجواى: عبذاللْی ص، ضیخ االسالم -1

  ٍ ٍصاست بْذاضت، دسهاى ٍ آهَصش پضضکی، تْشاى.

 کلیِ فصَل

2-Thomas B. nutrition in primary health care. Black Wcal Science. کلیِ فصَل 

 

 

 

 

 

 

 هطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبت
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى 

 ثِ هقبلِ

  

  

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 اریذثزای ثبرگ

ي

ي



 

  دس صَستی کِ دس ًظش داسیذ جضٍُ یا ّش ًَع هحتَای دیگشی )هاًٌذ فیلن، هجوَعِ اسالیذ ٍ ...( عالٍُ بش کتاب

آى سا  فبیل، هطخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  بِ داًطجَیاى هعشفی کٌیذ هٌجغ درسیفَق یا بِ تٌْایی بِ عٌَاى 

 ضویوِ ًواییذ:

 
 ٍ ... است. ّبی دیگز داًطگبُرٍی سبهبًِثز اری ضذُ ذهحتَای ثبرگ، جضٍُ، فیلن آهَصضیاسالیذ پاٍس پَیٌت، هٌظَس  *

 

 

 

 

 

 

  كًيیس/ میان ترم( تکًيىیآزمًن َای( 

 خیش   بلی   ایذ؟ًظش گشفتِآصهَى دس  . آیا بشای دسس خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تعذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 

  

** 

    

    

    



 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريش 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

 خیش   بلی   ایذ؟دس ًظش گشفتِ/هیاى تشم . آیا بشای دسس خَد پشٍطُ پایاى تشم 1

 دس صَست پاسخ هثبت ضشح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا بٌَیسیذ:           

..........................................................................................................................................................................................................  

................... ......................................................................................................................................................................................................  

  

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرس تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

1 

 

تکلیف اٍل 

 کالسی)دیابت(

بشًاهِ ّای کٌتشل ٍ پیطگیشی اص  دس ایي تکلیف دس یک پاساگشاف 

 سا ضشح دّیذدیابت دس ضبکِ هشالبت ّای اٍلیِ بْذاضتی 

تا  14/12/401

21/12/401  
25/12/401  

فْن دلیك هباحث 

 هشبَطِ

2 

تکلیف دٍم 

کالسی)تغزیِ 

 با ضیش هادس(

بشًاهِ ّای تشٍیج تغزیِ با ضیش دس ایي تکلیف دس یک پاساگشاف 

 سا ضشح دّیذهادس

تا  12/02/402

17/02/402  
20/02/402  

فْن دلیك هباحث 

 هشبَط



 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ مًارد ارزشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 13 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي :                                        

 مطابق قوانین آموزشيتعداددفعات مجاز غیبت در كالس :                                                             

 

 

 

 

  



 

 

 خدمات تغذیه اي در مزاقبت هاي اولیه ي بهداشتی درس سمانبندي جدول

 تبریخ ارائِ
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

16/11/401 16-14 
تاسیخچِ ضبکِ هشالبت ّای 

 بْذاضتی اٍلیِ

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

23/11/401 
16-14 ًظام هشالبت ّای بْذاضتی  

 دس ایشاى

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

پاسخٍ   

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

30/11/401 
16-14 دکتش سویِ  بشًاهِ هشالبت کَدکاى 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

07/12/401 
16-14 دکتش سویِ  بشًاهِ هشالبت هادساى باسداس 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 اسالیذایٌتشًت، 

آصهَى، 

 تکلیف

14/12/401 
16-14 بشًاهِ تشٍیج تغزیِ با ضیش  

 هادس

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

21/12/401 
16-14 دکتش سویِ  آّي یاسیبشًاهِ  

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

20/01/402 
16-14 هباسصُ با بیواسی ّای ًاضی  

 اص کوبَد یذ

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

27/01/402 
16-14 کٌتشل ٍ پیطگیشی اص فطاس  

 خَى

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

03/02/402 
16-14 کٌتشل ٍ پیطگیشی بیواسی  

 ّای للبی عشٍق

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

10/02/402 
16-14 کٌتشل ٍ پیطگیشی بیواسی  

 سشطاى

دکتش سویِ 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

17/02/402 
16-14 دکتش سویِ  پیطگیشی سشطاىکٌتشل ٍ  

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

24/02/402 
16-14 دکتش سویِ  کٌتشل ٍ پیطگیشی دیابت 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

31/02/402 
16-14 دکتش سویِ  کٌتشل ٍ پیطگیشی دیابت 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

07/03/402 
16-14 دکتش سویِ  هشالبت ّای سالوٌذاى 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف



14/03/402 
16-14 دکتش سویِ  استباط تغزیِ با بْذاضت سٍاى 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ
کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

21/03/402 
16-14 دکتش سویِ  کٌتشل ٍ پیطگیشی عفًَت 

 یَسایی

پشسص  -اسالیذ

 ٍ پاسخ

کاهپیَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهَى، 

 تکلیف

 

 


