
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معزفی درس:

 ویاسسىجی اس جامعٍ سطح در ای تغذیٍ َای بزوامٍ طزاحی مزاحل ي اصًل بًد ًَاَد قادر داوشجً درس ایه پایان در

 بٍ ي کىد تشزیح را آن ارسشیابی ي بزوامٍ اجزایی َای ريش ي اَداف تعییه تا جامعٍ مشکالت ي مىابع شىاسایی ي

 .ببىدد کار
  

 کارشىاسی علًم تغذیٍ:مقطع ي رشتٍ تحصیلی              علًم تغذیٍگزيٌ آمًسشی:                       بُداشت ايسداوشکدٌ :

  :  2تؼذاد ٍاحذ  اصَل ثزًبهِ ریشی در تغذیِ جبهؼِ:  ًبم درس

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

اصَل آهَسش ٍ هطبٍرُ  -اصَل اپیذهیَلَصیپیص ًیبس:

 تغذیِ

   21-23سِ ضٌجِ  رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالس:

 کذُ ثْذاضت اٍساًطد هکبى ثزگشاری:

                                              دکتز سویِ یَسبییهسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                    23221355: داًطکذُ ضوبرُ توبس

                     دکتز سویِ یَسبیی هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:

 s_yousai2006@yahoo.com آدرس پست الکتزًٍیکی:                    23221355داًطکذُ: ضوبرُ توبس   

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 112ثْوي  ثبسًگزی: تذٍیي/ تبریخ

 داًطکذُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی الرستبى

 هزکش هطبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پشضکی

 ٍاحذ ثزًبهِ ریشی درسی ٍ آهَسضی

 



 

 

 عىايیه کلی ایه درس شامل مًارد سیز می باشد :
 ای تغزیِ ّای بشًاهِ طشاحی اصلی هشاحل با آضٌایی -

 ی ا تغزیِ ّای بشًاهِ اجضای با آضٌای -
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 ف کلیاّذا 

 

 ی ا تغزیِ ّای بشًاهِ اجضای ٍ ای تغزیِ ّای بشًاهِ طشاحی اصلی هشاحل با آضٌایی -

 اختصبصی اّذاف ❖

 :ثتَاًذ ثبیذ دٍرُ پبیبى در داًطجَ

 ذدّ ضشح سا جاهؼِ ای تغزیِ ًیاصّای اسصیابی ّای سٍش اًَاع -

 . دّذ ضشح سا ّذف جاهؼِ ای تغزیِ ٍضؼیت اسصیابی ّای سٍش اًَاع -

 . دّذ ضشح سا ّذف جاهؼِ ّای ظشفیت ٍ هٌابغ ضٌاسایی ّای سٍش اًَاع -

 . ًوائیذ تؼییي سا ّذف جاهؼِ ّای اٍلَیت -

 .ًواییذ تؼییي سا ّذف جاهؼِ اّذاف -

 . دّذ ضشح سا ای تغزیِ ّای بشًاهِ ّای استشاتظی ٍ هذاخلِ سطَح -

 .کٌذ ضٌاسایی سا ّذف جاهؼِ فشٌّگی بیي ٍ استباطی ّای لابلیت -

 . بطٌاسذ سا جْاى دس ای تغزیِ ّای بشًاهِ هَفمیت ػَاهل -

 . بطٌاسذ سا ػولیاتی بشًاهِ ًگاسش ی ًحَُ ٍ اجضا -

 . دّذ ضشح سا بشًاهِ اسصضیابی ٍ پایص ّای سٍش -

 . دّذ ضشح سا جْاى دس تغزیِ هَفك ّای بشًاهِ ًتایج  -
  



 ريش آمًسش 
 

 حضًری                   مجاسی                                 تزکیبی                            

 شزایط اجزاء

 

 امکاوات آمًسشی:  
  با استفادُ اص ًشم افضاسّایی ضاهل ساهاًِ ًَیذ کاهپیَتش ، ٍیذٍئَ پشٍطکتَس ،اسالیذ پشٍطکتَس 

 

 

 

  مىابع درسی:  

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

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تكویل کٌیذ  

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

 هطبلؼِهطخص ضذُ ثزای 
Boyl MA. Holben DH. Community nutrition in action. Thomson/Wadsworth. Toronto. کلیِ ی فصَل 

 

 

 

 

 

 

 ًَیسٌذگبى، هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبتهطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، 
ً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، هجوَػِ اسالیذ ٍ ...( ػالٍُ بش کتاب

آى سا  فبیل، هطخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  بِ داًطجَیاى هؼشفی کٌیذ هٌجغ درسیفَق یا بِ تٌْایی بِ ػٌَاى 

 ضویوِ ًواییذ:

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

 

 

 

 

 

 

  کًییش/ میان تزم( تکًیىیآسمًن َای( 

 خیش   بلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا بشای دسع خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تؼذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 

 ٌَای داوشجًیان تکالیف ي پزيص 

    

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرس تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف



 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

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

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

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

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

 ارسشیابی داوشجًیان 

 بارم ومزٌ مًارد ارسشیابی

 5 آسهَى هیبى تزم

 11 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالس ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

      

 

 

     



 

 

 

 

 مقزرات 

 مطابق قًاویه آمًسشیحداقل ومزٌ قبًلی :                                        

 مطابق قًاویه آمًسشیتعداددفعات مجاس غیبت در کالس :                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اصول بزنامه ریشي در تغذیه جامعه درس سمانبندي جدول

تبریخ 

 ارائِ

ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

 مورد نياز

روش 

 ارزشيابي

81/88/18 81-81 

 اصلی هشاحل با آضٌایی

 ّای بشًاهِ طشاحی

 اجضای ٍ ای تغزیِ

 ی ا تغزیِ ّای بشًاهِ

دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

12/88/18 

81-81  اسصیابی با آضٌایی 

 ای تغزیِ ًیاصّای

دکتررش سررویِ   ِجاهؼ

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى



11/81/18 

81-81  اسصیابی با آضٌایی 

 ای تغزیِ ایًیاصّ

دکتررش سررویِ   ِجاهؼ

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

10/81/18 

81-81  اسصیابی با آضٌایی 

 جاهؼِ تغزیِ ٍضؼیت

دکتررش سررویِ   فّذ

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

81/81/18 

81-81  اسصیابی با آضٌایی 

 ّای ظشفیت ٍ هٌابغ

دکتررش سررویِ   فّذ جاهؼِ

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

12/81/18 

81-81  اسصیابی با آضٌایی 

 ّای ظشفیت ٍ هٌابغ

دکتررش سررویِ   فّذ جاهؼِ

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

11/18/11 
81-81  تؼییي با آضٌایی 

 اّ اٍلَیت
 آصهَى -اسرررررررالیذسررررررررخٌشاًی، دکتررش سررویِ  



 -پشٍطکترررررَس پاسخ-پشسص یَسایی

 کاهپیَتش

10/18/11 

81-81  تؼییي با آضٌایی 

 فاّذا
دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

12/11/11 

81-81  م تش هیاى آصهَى 

دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

81/11/11 

81-81  سطَح با آضٌایی 

 استشاتظی ٍ هذاخلِ

 تغزیِ ّای بشًاهِ ّای

 یا

دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

80/11/11 

81-81  سطَح با آضٌایی 

 استشاتظی ٍ هذاخلِ

 تغزیِ ّای بشًاهِ ّای

 یا

دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 آصهَى



 کاهپیَتش

11/11/11 

81-81  ّای لابلیت با آضٌایی 

 فشٌّگی بیي ٍ استباطی
دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

11/12/11 

81-81  ػَاهل با آضٌایی 

 ّای بشًاهِ هَفمیت

دکتررش سررویِ   ى جْا دس ی ا تغزیِ

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

10/12/11 

81-81  ی ًحَُ با آضٌایی 

 ػولیاتی بشًاهِ ًگاسش
دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

81/12/11 

81-81  ی ًحَُ با آضٌایی 

 اسصضیابی ٍ پایص

دکتررش سررویِ   ُ بشًام

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى



 

81-81  بشًاهِ ًتایج با آضٌایی 

 اجشا ای تغزیِ ّای

 کطَسّای دس ضذُ

 هحتلف

دکتررش سررویِ  

 یَسایی

سررررررررخٌشاًی، 

 پاسخ-پشسص

 -اسرررررررالیذ

 -پشٍطکترررررَس

 کاهپیَتش

 آصهَى

 

 


