
  

 
 

 

 ( COURSE PLAN)ٍرُ طزح د

 

 

 معرفی درس:

یکی اص تشًاهِ ّی اصلی اسائِ خذهات تغزیِ ای تِ افشاد ٍ گشٍّْای سالن ٍ تیواس، تٌظین تشًاهِ ّای غزایی تش 

تَاًوٌذ ساصی داًشجَیاى سشتِ دس کاستشد علن تغزیِ دس تٌظین تشًاهِ اساع ًیاصّا ٍ ششایط عوَهی آًاى است، لزا 

 ّای غزایی حائض اّویت ٍیظُ ای است.

 

 

 

 

 

 

 

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

  1 تؼذاد ٍاحذ اصَل تٌظین ثزًبهِ ّبی غذایی :  ًبم درط

 ًظزی ًَع ٍاحذ :

 8-11ضٌجِ/ رٍس ٍ سبػت ثزگشاری کالط: دٍ 2، تغذیِ اسبسی 1تغذیِ اسبسی   پیص ًیبس:

 داًطکذُ ثْذاضت اٍس هکبى ثزگشاری:

 دکتز سویِ یَسبیی                                             هسئَل ثزًبهِ :  

 s_yousai2006@yahoo.com آدرط پست الکتزًٍیکی:      22211222ضوبرُ توبط داًطکذُ: 

                    هذرسیي) ثِ تزتیت حزٍف الفجب(: دکتز سویِ یَسبیی  

 s_yousai2006@yahoo.com  ت الکتزًٍیکی:آدرط پس         22211222ضوبرُ توبط داًطکذُ:     

 دکتز سویِ یَسبییتْیِ ٍ تٌظین : 

 111ثْوي  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 :
  آضٌبیی ثب استبًذاردّبیR  ٍDRI 

 آضٌبیی ثب اصَل ثزًبهِ ریشی غذایی 

 آضٌبیی ثب راٌّوبّبی غذایی 

 گذاری غذایی آضٌبیی ثب ثزچست 

 تٌظین رصین غذایی جْت یک فزد فزضی 

 
 

  :آضٌبیی ثب استبًذارّبی ّذف کلیRDA  ٍDRI 

-  

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 را ضزح دّذ. RDIداًطجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  -

 را ضزح دّذ. DRIداًطجَ تتَاًذ هفَْم ٍ کارتزد  -

 

  :غذاییآضٌبیی ثب اصَل ثزًبهِ ریشی ّذف کلی 

 

  اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ:

 ًحَُ هحاسثِ ًوایِ تَدُ ی تذًی راتذاًذ -

 طثقِ تٌذی ًوایِ تَدُ ی تذًی را تطٌاسذ. -

 ًحَُ هحاسثِ اًزصی هتاتَلیسن پایِ، اًزسی فعالیت تذًی ٍ گزهاسایی غذا را تذاًذ. -

 هیشاى هجاس کاّص/ افشایص ٍسى را تذاًذ.  -

 ی ّا را در رصین رٍساًِ تذاًذ.سْن ّز یک اس درضت هغذ -

 .تا جذٍل تٌظین تزًاهِ غذایی ٍ کارتزد اى اضٌا ضَد -

 سْن استاًذارد ّزیک اس گزٍُ ّای غذایی را در رصین غذایی رٍساًِ تطٌاسذ. -

 رصین غذایی را جْت گزٍُ ّای هختلف تٌظین ًوایذ. -

 

  :راٌّوبّبی غذاییآضٌبیی ثب ّذف کلی  
 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 ّزم راٌّوای غذایی را تطٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ -

 تطقاب غذایی را تطٌاسذ ٍ تفسیز کٌذ. -

 با الگوهای رایج غذایی آشنا شود. -

 

  :ثزچست گذاری غذاییآضٌبیی ثب ّذف کلی 
 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 تزچسة گذاری غذایی را تطٌاسذ ٍ ضزح دّذ. -

 



  :رصین غذایی جْت یک فزد فزضی ثب ٍیضگی ّبی هؼیيتٌظین ّذف کلی 
 اّذاف اختصبصی 

 داًطجَ ثبیذ ثتَاًذ 

 یک رصین غذایی تزای یک فزد فزضی تا هطخصات هعیي تزاساس راٌّواّا ٍ ّزم غذایی تٌظین کٌذ. -

 

 
 

  



 
 

 

 ريش آمًزش 
 

 حضًری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکاوات آمًزشی:  
  کبهپیَتز  ٍیذٍئَ پزٍصکتَر ،اسالیذ پزٍصکتَر ٍ 

 

 

 

  مىابع درسی:  

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

 :دس صَست ٍجَد جذٍل صیش سا تکویل کٌیذ 

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

 هطبلؼِثزای 
 کلیِ فصَل هیز هیزاى ج، اصَل تٌظین تزًاهِ ّای غذایی، تٌیاد اهَر تیواریْای خاظ، تْزاى.

Mahan. LK, Escott – Stump S. Kraus Food, Nutrition and Diet Therapy. WB. 
Sounder Co. Philadelphia. (Chapter 16.) 

 تٌظین ٍسى
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 هجلِ، سبل ٍ ضوبرُ اًتطبر ٍ صفحبتهطخصبت هقبلِ ضبهل ػٌَاى، ًَیسٌذگبى، 
ًحَُ دستزسی داًطجَیبى 

 ثِ هقبلِ

  

  
 

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

آى سا  فبیل، هشخصات آى سا رکش کٌیذ ٍ  تِ داًشجَیاى هعشفی کٌیذ هٌجغ درسیفَق یا تِ تٌْایی تِ عٌَاى 

 ضویوِ ًواییذ:

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

 

  كًيیس/ میان ترم( تکًيىیآزمًن َای( 

 خیش   تلی   ایذ؟آصهَى دس ًظش گشفتِ . آیا تشای دسع خَد1

 ّا سا رکش کٌیذ.دس صَست ٍجَد تعذاد ٍ ًَع آصهَى 

 سهبى آسهَى ًَع آسهَى ػٌَاى آسهَى ضوبرُ

 

 
   

 

 
   

 

  

 *ًَع هحتَا
 هطخصبت ضبهل ػٌَاى ٍ هؤلفیي/

 کٌٌذگبى تْیِ
 تَضیحبت

آهبدُ ثَدى فبیل 

 اریذثزای ثبرگ

** 

    

    

    



 

 ٌَای داوشجًيان تکالیف ي پريش 

 طَل تزم فیتکبل 

 

 

 

 

 

 

 

 پزٍصُ درسی 

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

 دس صَست پاسخ هثثت ششح هختصش ٍ ّذف اص اسائِ آى سا تٌَیسیذ:           

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

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

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

  

 ضوبرُ
ػٌَاى 

 تکلیف
 ضزح تکلیف

هْلت پبسخ 

 تَسط

 داًطجَیبى

هْلت فیذثک 

هذرط تَسط  

ّذف اس ارائِ 

 تکلیف

1 

 

تکلیف اٍل 

کالسی 

)تٌظین تشًاهِ 

غزایی فشد 

 چاق(

دس ایي تکلیف جْت یک فشد داسای اضافِ ٍصى ٍ چاقی تشًاهِ غزایی 

 هی شَد. کاّش ٍصى تٌظین

تا  25/01/402

28/01/402  
16/02/402  

هشٍس هثحث 

هشتَطِ ٍ شٌاخت 

تْتش اًَاع، ٍکاستشد 

 تست ّای آهاسی

2 

تکلیف دٍم 

کالسی 

)تٌظین تشًاهِ 

غزایی فشد 

 الغش(

دس ایي تکلیف جْت یک فشد هثتال کن ٍصًی ٍ چاقی تشًاهِ غزایی 

 کاّش ٍصى تٌظین هی شَد.

تا  16/02/402

20/02/402  
25/02/402  

هشٍس هثحث 

هشتَطِ ٍ آشٌایی 

تا هشاحل اجشایی 

 طشح پظٍّشی



 ارزشیابی داوشجًيان 

 بارم ومرٌ ارزشیابیمًارد 

 5 آسهَى هیبى تزم

 13 آسهَى پبیبى تزم

 1 ضزکت فؼبل در کالط ٍ حضَر ٍ غیبة

 1 تکبلیف ٍ سبیز فؼبلیت ّب

 

 

 

 

 

 مقررات 

 مطابق قوانین آموزشيحداقل نمره قبولي :                                        

 آموزشي: مطابق قوانین تعداددفعات مجاز غیبت در كالس                                                             

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 تنظیم بزنامه غذایی درس سمانبندي جدول

 ساعت ارائِ تبریخ ارائِ
 هَضَع جلسِ

 ًحَُ ارائِ هذرس
اهكاًات 

 هَرد ًیاس

رٍش 

 ارسضیاتی

17/11/401                               01-8 

آشٌایی تا 

استاًذاسدّای 

RDA  ٍDRI 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي

اسالیذ، پزسشص ٍ  

 پاسخ

كرررررررررام یوتر  

آزمرررررو    اینترنت  ا الید

 تکلیف

24/11/401                               
01-8 اصَل تشًاهِ سیضی  

 غزایی

دکترررش سرررویِ 

 یَسایی

اسالیذ، پشسش ٍ 

 پاسخ

کررررررراه یَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهررررررَى، 

 تکلیف

01/12/401                               
01-8 اصَل تشًاهِ سیضی  

 غزایی

دکترررش سرررویِ 

 یَسایی

اسالیذ، پشسش ٍ 

 پاسخ

کررررررراه یَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهررررررَى، 

 تکلیف

08/12/401                               
01-8 اصَل تشًاهِ سیضی  

 غزایی

دکترررش سرررویِ 

 یَسایی

اسالیذ، پشسش ٍ 

 پاسخ

کررررررراه یَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهررررررَى، 

 تکلیف

15/12/401                               
01-8 آشٌایی تا  

 ساٌّواّای غزایی

دکترررش سرررویِ 

 یَسایی

اسالیذ، پشسش ٍ 

 پاسخ

کررررررراه یَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهررررررَى، 

 تکلیف

22/12/401                               
01-8 آشٌایی تا تشچسة  

 غزاییگزاسی 

دکترررش سرررویِ 

 یَسایی

اسالیذ، پشسش ٍ 

 پاسخ

کررررررراه یَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ

آصهررررررَى، 

 تکلیف

21/01/402                               

01-8 تٌظین سطین  

غزایی جْت یک 

فشد فشضی تا 

 هشخصات هعیي

دکترررش سرررویِ 

 یَسایی

اسالیذ، پشسش ٍ 

 پاسخ

کررررررراه یَتش، 

 ایٌتشًت، اسالیذ
آصهررررررَى، 

 تکلیف

28/01/402                               

01-8 آشٌایی تا  

استاًذاسدّای 

RDA  ٍDRI 

دكتررررر  ررررمی  

 یو ایي

اسالید، پزسش و 

 پاسخ
كرررررررررام یوتر  

آزمرررررو    اینترنت  ا الید

 تکلیف

 

 


