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 بیىضیوی  : درص و پیص ًیاس

 :هدف کلی درس 

آضٌبیی داًطجْیبى  ثب هفِْم  تغذیَ ، اصْل تغذیَ  ، تٌظین ثزًبهَ   

 غذائی ًزهبل ، گزٍّ ُبی  آسیت پذیز ّ ارسیبثی  ّضؼیت تغذیَ 

 (جهت هر جلسه یک هدف: )هداف کلی جلسات ا

 : هدف کلی جلسه اول 

آضٌبیی ثب تبریخچَ ػلن تغذیَ ،  ػلن تغذیَ ّ ّاژٍ ُبی هتذاّل -1

 در تغذیَ 

 ف ویژه جلسه اول  اهدا

 (دیطَ ضٌبختی)تبریخچَ ػلن تغذیَ را ثذاًذ  -1

 (دیطَ ضٌبختی)ػلن تغذیَ را تؼزیف منبیذ  -2

 (دیطَ ضٌبختی) ّاژٍ ُبی هتذاّل در تغذیَ را ثذاًذ -3

 هدف کلی جلسه دوم 

 آضٌبیی ثب گزُِّبی اصلی غذایی ّ ًقص هیکزّهیٌزال ُب -1

 اهداف ویژه جلسه دوم 

 (دیطَ ضٌبختی) اصلی غذایی را تؼزیف منبیذ  گزُِّبی-1

 (دیطَ ضٌبختی) اًْاع هیکزّهیٌزال ُب را ثطٌبسذ-2

 (دیطَ ضٌبختی) ًقص هیکزّهیٌزال ُب را در  ثذى  ثذاًذ  -3

 هدف  کلی جلسه سوم 

 تؼزیف هبکزّهیٌزال ُب،  اًْاع ّ ًقص آهنب  -1

 اهداف ویژه جلسه سوم 

 (دیطَ ضٌبختی) ًبسذاًْاع هبکزّهیٌزال ُب را ثص-1

 (دیطَ ضٌبختی) ًقص هبکزّهیٌزال ُب را در  ثذى  ثذاًذ  -2

 

 

 

 

 



 هدف کلی  جلسه چهارم  

 آضٌبیی ثب تؼزیف ، اًْاع ، ارتجبط تغذیَ ثب آمنی  -1

 اهداف ویژه جلسه چهارم 

 (دیطَ ضٌبختی) آمنی را تؼزیف کٌذ  -1

 (دزکتی -دیطَ رّاًی )اًْاع آمنی را تطخیص دُذ -2

دیطَ )ارتجبط فقز آُي ّ کن خًْی ًبضی اس آى را حتلیل منبیٌذ  -3

 ( دزکتی –رّاًی 

 هدف کلی جلسه پنجن

  آضٌبیی ثب استئْپزّس ، ریسک فبکتْرُبی ّ ًقص تغذیَ-1

 اهداف ویژه جلسه  پنجن

 (دیطَ ضٌبختی) استئْپزّس را تؼزیف کٌذ  -1

 (ختیدیطَ ضٌب) راُِبی پیطگیزی اس استئْپزّس را ثذاًذ  -2

دیطَ )ارتجبط ریسک فبکتْرُب را در ثزّس استئْپزّس حتلیل منبیذ  -3

 ( دزکتی –رّاًی 

ًقص تغذیَ در دفظ سالهت  ّ جلْگیزی اس استئْپزّس  را ثذاًذ  -4

 ( دزکتی –دیطَ رّاًی )

 هدف کلی جلسه ضطن 

 امهیت تغذیَ در دّراى ضیزخْارگی  ًّقص تغذیَ هصٌْػی -1

 اهداف ویژه جلسه  ضطن 

 (دیطَ ضٌبختی) ّش ُبی خمتلف تغذیَ  در ضیزخْاراى را ثذاًذ ر-1

 (دیطَ ضٌبختی) هشیت  ُبی تغذیَ ثب ضیز هبدر را ثذاًذ  -2

) ًقص تغذیَ هصٌْػی  ّاًْاع آى  در تغذیَ ضیزخْاراى  را ثذاًذ 

 (دیطَ ضٌبختی

 کلی جلسه هفتن فهد

 امهیت تغذیَ در دّراى ضیزخْارگی  ًّیبسُبی تغذیَ هبدراى -1

 اهداف ویژه جلسه هفتن 

 (دیطَ ضٌبختی) امهیت تغذیَ را در دّراى ثبرداری را ثذاًذ  -1

دیطَ ) هیشاى  ًیبسُبی  تغذیَ ای  هبدراى  ثبردار را تْضیخ دُذ -2

 (ضٌبختی

دیطَ ) دُذ  حنٍْ هزاقجت تغذیَ ای را دّراى ثبرداری راتْضیخ-3

 (ضٌبختی

 :هشتم کلی جلسه فهد

 آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی ّ ًقص ّیتبهیي ُبی حملْل در آة

 :اهداف ویژه جلسه هطتن

 امهیت ّیتبهیي ُب را ثذاًذ ّ ثب سبختبر اهنب اضٌب ضْد

 :نهم  کلی جلسه فهد

آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی ّ هؼبیت هصزف ثیص اس دذّ هٌبثغ غذائی 



 ّیتبهیي ُبی حملْل در آة

 :اهداف ویژه جلسه نهن

 ساختمان شیمیایی ویتامیه های حملول در اب رابشناسد-1

 حنوه جتویس؛ دوز مصرفی و دوز توکسیک ویتامیه های حملول در اب رابشناسد -2

 :دهن کلی جلسه فهد

 آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی ّ ًقص ّیتبهیي ُبی حملْل در چزثی

 :دهن جلسهاهداف ویژه 

 امهیت ّیتبهیي ُب را ثذاًذ ّ ثب سبختبر اهنب اضٌب ضْد

 :یازدهن کلی جلسه هدف

آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی ّ هؼبیت هصزف ثیص اس دذّ هٌبثغ غذائی 

 ّیتبهیي ُبی حملْل در چزثی

 :اهداف ویژه جلسه یازدهن

 رابشناسد چربیساختمان شیمیایی ویتامیه های حملول در-1

 رابشناسد ز توکسیک ویتامیه های حملول در چربیجتویس؛ دوز مصرفی و دوحنوه -2

 

 

 

 در پایان دانطجو قادر  باضد 

 هبکزّهیٌزال ُب را تؼزیف ّ ًقص آهنب را در ثذى تْضیخ دُذ -1

ػْارض ًبضی اس فشًّی ّ  یب کوجْد هصزف  هبکزّهیٌزال  ُب را در -2

 .ثذى  ضزح دُذ 

 ل ُب را ًبم ثربد هٌبثغ  غذایی هبکزّهیٌزا-3

هٌظْر اس سیست دسرتسی  ّتؼبهل هیٌزال ُب ثب یکذیگز ّ ثب سبیز -4

 هْاد غذایی ّ دارّیی را تْضیخ دُذ 

 ًقص الکرتّلیت ُب ّ تؼبدل آة ثذى را ضزح دُذ -5

 هیکزّهیٌزال ُب را تؼزیف ّ ًقص آهنب را در ثذى تْضیخ دُذ -6  

ػْارض ًبضی اس فشًّی ّ  یب کوجْد هصزف  هیکزّهیٌزال ُب  را در -7 

 .ثذى  ضزح دُذ 

 هٌبثغ  غذایی هیکزّهیٌزال ُب را ًبم ثربد -8

هٌظْر اس سیست  دسرتسی  ّتؼبهل هیٌزال ُب ثب یکذیگز ّ ثب سبیز  -9

 هْاد غذایی ّ دارّیی را تْضیخ دُذ 

 ًقص ّیتبهیي ُبی حملْل در اة را ضزح دُذ -10

 ًقص ّیتبهیي ُبی حملْل در چزثی را ضزح دُذ -11

 هٌبثغ  غذایی ّیتبهیي ُبی حملْل در اة ّ چزثی را ًبم ثربد -12
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 حبث  گزُّی   -سخٌزاًی    :  روش تدریس

 ّیذئْ پزّژکتْر    -ّایت ثْرد: وسایل آهوزضی 

 سنجص و ارزضیابی

 ساعت تاریخ  (بز دسب درصذ)سهن اس ًوزٍ کل روش       آسهىى

   %20 تستی  آسهىى هیاى دورٍ 

   %80 تستی  آرهىى پایاى دورٍ 

 :دانطجوهقررات کالس و انتظارات از 

 

 دضْر هٌظن ّ دقیق در جلسبت درص داضتَ ثبضٌذ  -1

 در حبث ُبی گزُّی  ّ  فؼبلیت ُبی آهْسضی  هطبرکت منبیٌذ   -2

در ُز جلسَ  آهبدگی  پبسخ  گْیی ثَ سئْاالت ّ هجذث  قجلی را  -3

 داضتَ ثبضٌذ 

 اس دیگز هٌبثغ  ّسبیت ُبی هؼترب ػلوی استفبدٍ  منبیٌذ   -4

 تلفي مهزاٍ خْد را در کالص خبهْش منبیٌذ   -5

 جذّل سهبًجٌذی  درص  

 4کالص مشبرٍ (  8-10)ضٌجَ ُب سبػت : رّس ّسبػت جلسَ   
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 جدول سمانبندی درساصول کلی تغذایه

 8-10شنبه ساعت :روس و ساعت جلسه 

 

 

 مدرس موضوع هز جلسه              تاریخ جلسه

شنبه ساعت  1

10-8 

آضٌبیی ثب تبریخچَ  ػلن تغذیَ ،  

تغذیَ ّ ّاژٍ ُبی هتذاّل در ػلن 

 تغذیَ

  دکتر علی سروش

 یکشنبه 

10-8 

آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی 

،ًقص،کوجْد،هؼبیت هصزف ثیص اس 

ّ هٌبثغ غذائی ّیتبهیي ُبی دذ

 حملْل در آة

 دکتر بهزاد حیدر پور

شنبه ساعت  2

10-8 

آضٌبیی ثب گزُِّبی اصلی غذایی ّ 

 ًقص هیکزّهیٌزال ُب
 دکتر علی سروش  

 یکشنبه 

10-8 

آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی 

،ًقص،کوجْد،هؼبیت هصزف ثیص اس 

دذّ هٌبثغ غذائی ّیتبهیي ُبی 

 حملْل در آة

 دکتر بهزاد حیدر پور

شنبه ساعت  3

10-8 

تؼزیف هبکزّهیٌزال ُب،  اًْاع ّ 

 ًقص آهنب  
 دکتر علی سروش 

 یکشنبه 

10-8 

ضیویبئی آضٌبئی ثب سبختوبى 

،ًقص،کوجْد،هؼبیت هصزف ثیص اس 

دذّ هٌبثغ غذائی ّیتبهیي ُبی 

 حملْل در چزثی

 دکتر بهزاد حیدر پور

شنبه ساعت  4

10-8 

آضٌبیی ثب تؼزیف ، اًْاع ، 

 ارتجبط تغذیَ ثب آمنی  
 دکتر علی سروش 

 یکشنبه 

10-8 

آضٌبئی ثب سبختوبى ضیویبئی 

،ًقص،کوجْد،هؼبیت هصزف ثیص اس 

هٌبثغ غذائی ّیتبهیي ُبی دذّ 

 حملْل در چزثی

 دکتر بهزاد حیدر پور

شنبه ساعت  5

10-8 

آضٌبیی ثب استئْپزّس ، ریسک 

 فبکتْرُبی ّ ًقص تغذیَ
 دکتر علی سروش

شنبه ساعت  6

10-8 

امهیت تغذیَ در دّراى ضیزخْارگی  

 ًّقص تغذیَ هصٌْػی
 دکتر علی سروش

شنبه ساعت  7

10-8 

دّراى ضیزخْارگی  امهیت تغذیَ در 

 ًّیبسُبی تغذیَ هبدراى
 دکتر علی سروش 

شنبه ساعت  8

10-8 

 

  



شنبه ساعت  9

10-8 

  

شنبه ساعت  10

10-8 

  

شنبه ساعت  11

10-8 
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