
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )

 
 

 مقطع / رشته تحصیلی:                                      گروه آموزشی:                                                 :     دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        12-10 ساعت:سه شنبه            روز:        تغذيه و تغذيه درمانینام درس )واحد(  :  

 نظری نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 ساسان امانت مسئول درس: 1.5 تعداد واحد:

 ساسان امانت مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(: دقیقه 90مدت كالس: 

. 
 جلسه اول

 سالمت فرد نیدر تآم حیصح هينقش تغذعنوان درس : 

 .ابدییتفاوت مواد مغذي و غذا را درم همچنین  .آشنا خواهد شد هايیبا نکات مهم تغذدانشجو هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 هيتغذ حیاصول صح -
 ست؟یغذا چ -
 ست؟یماده مغذی چ -
 ای هياصل تنوع و تعادل تغذ -
 يیهرم غذا -

  روزانه يیراهنمای برنامه غذا -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

1. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 جلسه دوم 

 

 روزانه به صورت کاربردي ییغذا میدر رژ دراتهاینقش کربوهعنوان درس : 

  کاربردي صورت به روزانه غذایی رژیم در کربوهیدراتها نقشآشنایی با هدف کلی درس :  

 
 :اهداف جزئی 

 در بدن را شرح دهد. دراتهاینقش کربوه تیاهم 1-
 را بشناسد. دراتهایانواع کربوه 2-
 .دھرا شرح د اھدراتیهضم و جذب کربوه یچگونگ 3-
 آشنا شود. یو مصنوع یعیطب ايھکننده نیریبا ش 4-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10زمان:    مدت 

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 جلسه سوم
 

 روزانه به صورت کاربردي ییغذا میدر رژ هاینقش چربعنوان درس : 

  روزانه به صورت کاربردي ییغذا میدر رژ هاینقش چربآشنایی با هدف کلی درس :  

 
 آشنایی دانشجو با جزئی :اهداف 

 در بدن را شرح دهد. هاینقش چرب تیاهم -
 و طبقه بندي آنها را بشناسد. هایانواع چرب -
 .دھرا شرح د هایهضم و جذب چرب یچگونگ -
 .ابدیرا در يرضروریو غ يچرب ضرور ايھدینقش اس -
 از مصرف آنها را بداند. زیو راههاي پره ابدیرا در یچرب ترانس در سالمت دهايینقش اس -
 .دھد صیرا تشخ یسالمت يبرا دیمف ايھیرا بشناسد و بتواند چرب هایچرب ییمنابع غذا -



 را بداند. هایهضم و جذب چرب -
 .بداند را اھآن حیمصرف صح ايھرا بشناسد و راه هایاختالالت مربوط به مصرف چرب یبعض -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 جلسه چهارم
 

 روزانه به صورت کاربردي ییغذا میدر رژ نینقش پروتئعنوان درس : 

 روزانه به صورت کاربردي ییغذا میدر رژ نینقش پروتئهدف کلی درس :  

 
 

 جزئی :اهداف 
 را به شکل كاربردی استفاده كند. یو سالمت مارییدر ب نهاینقش پروتئ 1-
 كند. يیو طبقه بندی آنها را شناسا نهایانواع پروتئ 2-
 كامل را استفاده كند. نهاییپروتئ هیجهت ته یاهیغذاهای گ 3-
 را بکار ببرد. نهایپروتئ يیمنابع غذا 4-
 كند. يیشناسا مارییو ب یسالمت تهاییتعادل ازته را در وضع 5-
 را شرح دهد. نهایهضم و جذب پروتئ 6-

 را شرح دهد. نهایاختالالت مربوط به مصرف پروتئ یبعض 7-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 



 جلسه پنجم
 

 روزانه به صورت کاربردي ییغذا میو آب در رژ یامالح معدن نها،یتامینقش وعنوان درس : 

 روزانه به صورت کاربردي ییغذا میو آب در رژ یامالح معدن نها،یتامینقش وهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 شرح دهد. مارییو ب یامالح و آب را در سالمت نها،یتامينقش و 1-
 و امالح را بداند. نهایتاميطبقهبندی و 2-
 كند. انیب مارییرا در سالمت و ب دانهایاكس ینقش آنت 3-
 و امالح را بشناسد. نهایتاميو دیمف يیمنابع غذا 4-

 كند. انیب مارییو ب ینقش آب را در سالمت 5-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 ششمجلسه 

 نقش انرژي در بدن و روش محاسبه انعنوان درس : 

 محاسبه ان نقش انرژي در بدن و روشهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 انرژی در بدن را بداند. نیتام تیاهم 1-
 BMI -2. ديمحاسبه نما را
 تعادل انرژی را درك كند. 3-
 BMR -4. ابديكرده، كاربرد آنرا بداند و روشهای محاسبه آن مهارت  فيتعر را
 عوامل موثر روی BMR -5بشناسد.  را
 TEF -6. ابديكرده، كاربرد آنرا بداند و در روشهای محاسبه آن مهارت  فيتعر را
 Ph.A -7. ابديكرده، كاربرد آنرا بداند ودر روش های محاسبه آن مهارت  فيتعر را

 .ديفرد را محاسبه نما کيروزانه  ازیانرژی كل مورد ن 8-

                        مجازیروش آموزش :  

 مجازيامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 



  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 

 هفتمجلسه 
 

 در بدن یینقش گروه هاي غذاعنوان درس : 

 در بدن یینقش گروه هاي غذاهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :

 آشنا شود. يیگروههای غذا مبندییبا تقس 1
 غالت و نان و حبوبات را آموزش دهد. يیو موارد استفاده مناسب از گروه غذا هایژگيو 2-
 را آموزش دهد. اتیو لبن ریش يیو موارد استفاده مناسب ازگروه غذا هایژگيو 3-
 و سبزی را آموزش دهد.. وهیم يیو موارد استفاده مناسب ازگروه غذا هایژگيو 4-
 گوشتها را آموزش دهد. يیو موارد استفاده مناسب ازگروه غذا هایژگيو 5-
 و عسل را ب آموزش دهد. هاینيریش يیو موارد استفاده مناسب ازگروه غذا هایژگيو 6-
 را آموزش دهد. لهایآج يیو موارد استفاده مناسب ازگروه غذا هایژگيو 7-

 را آموزش دهد. هایدنینوش يیو موارد استفاده مناسب ازگروه غذا هایژگيو 8-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10زمان:    مدت 

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 هشتمجلسه 

 ییاز نظر حفظ سالمت مواد غذا یینقش اصول و روش هاي نگهداري مواد غذاعنوان درس : 

 ییاز نظر حفظ سالمت مواد غذا یینقش اصول و روش هاي نگهداري مواد غذاهدف کلی درس :  



 
 اهداف جزئی :

 را بشناسد. يیروشهای نگهداری مواد غذا -1
 و موارد استفاده از روش نگهداری با حرارت و سرما را آموزش دهد.. هایژگيو 2-
 و موارد استفاده از روش نگهداری خشک كردن را آموزش دهد.. هایژگيو 3-
 كردن را آموزش دهد.. ظیو موارد استفاده از روش نگهداری تغل هایژگيو 4-
 و موارد استفاده از روش نگهداری نمکسود كردن را آموزش دهد. هایژگيو 5-
 و موارد استفاده از روش نگهداری دودی كردن را آموزش دهد. هایژگيو 6-

 را آموزش دهد. یو موارد استفاده از روش نگهداری پرتوده هایژگيو 7-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 نهمجلسه 

 ییبهداشت و تقلبات مواد غذاعنوان درس : 

 ییبهداشت و تقلبات مواد غذاهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 بسته بندی شده ساخت داخل كشور را بداند. يیمشخصات مواد غذا 1 -
 بسته بندی شده ساخت خارج كشور را بداند. يیمشخصات مواد غذا -2
 دهد. صیسالم و فاسد را تشخ يیمشخصات مواد غذا -3

 دهد. صیرا تشخ يیتقلبات در مواد غذا -4

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

 دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    



  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دهمجلسه 
 

 و انواع آن یدرمان ییغذا مهايیرژعنوان درس : 

 و انواع آن یدرمان ییغذا مهايیرژهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 نرمال را آموزش دهد. يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 1- -
 نرم را آموزش دهد. يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 2-
 را آموزش دهد. عيما يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 3-
 را آموزش دهد. بریو كم ف بریپرف يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 4-
 را آموزش دهد. نیو كم پروتئ نیپر پروتئ يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 5-
 پر كالری و كم كالری را آموزش دهد. يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 6-
 را آموزش دهد. ميكم سد يیغذا ميمشخصات و نحوه كاربرد رژ 7-

 را آموزش دهد. یكم چرب يیغذا ميكاربرد رژمشخصات و نحوه  8-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 يازدهمجلسه 
 

 هايیتغذ هايیو کمخون یو انواع آن: اختالالت گوارش یدرمان ییغذا مهايیرژعنوان درس : 

 هايیتغذ هايیو کمخون یو انواع آن: اختالالت گوارش یدرمان ییغذا مهايیرژهدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 حاد و مزمن را آموزش دهد. تيازوفاژ يیغذا ميالزم در رژ ههاییتوص 1-
 را آموزش دهد. تيگاستر يیغذا ميالزم در رژ ههاییتوص 2-
 را آموزش دهد. بوستي يیغذا ميالزم در رژ ههاییتوص 3-
 را آموزش دهد. کولیورتيد يیغذا ميالزم در رژ ههاییتوص 4-
 آشنا شود. ایھیتغذ ایھیبا كمخون 5-

 12 نیتاميو و کیفول دیفقر آهن، فقر اس یبه كمخون مربوطيهايتغذ ههاییتوص B -6آموزش دهد.  را



                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 دوازدهمجلسه 
 

 ابتیدر د یدرمان ییغذا مهايیرژعنوان درس : 

 ابتیدر د یدرمان ییغذا مهايیرژهدف کلی درس :  

 

 
 جزئی :اهداف 

 را بداند. ابتيای افراد مبتال به د هيهدف های مراقبت تغذ 1
 آشنا شود. ابتيدر انواع د یدرمان ميرژ میبا تنظ 2-
 را آموزش دهد. ابتيبرای افراد مبتال به د يیهای غذا هیتوص 3-
 آشنا شود. یابتيد مارانیبرای ب اهانیمر بوط به گ قاتیبا تحق 4-

 .ديخصوص را اجرا نما نيكرده و آموزشهای الزم در ا يیرا شناسا یابتيد مارانیدرست و نادرست ب يیباورهای غذا 5-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10  مدت زمان :  ارزشیابی درس 

 سیزدهمجلسه 
 

 یقلب هايیمبتال به پرفشاري خون و ناراحت مارانیدر ب یدرمان ییغذا مهايیرژعنوان درس : 



یقلب هايیمبتال به پرفشاري خون و ناراحت مارانیدر ب یدرمان ییغذا مهايیرژهدف کلی درس :    

 
 

 اهداف جزئی :
 را بداند. یقلب هاییای افراد مبتال به پرفشاری خون و ناراحت هيهدف های مراقبت تغذ

 كند. يیرا شناسا یقلب هاییفاكتورهای خطر افراد مبتال به پرفشاری خون و ناراحت 2-
 دهد. صیچرب ترانس را تشخ دهاییچرب اشباع و اس دهاییاس ها،یمصرف چرب تیاهم 3-
 را آموزش دهد. یقلب هاییپرفشاری خون و ناراحت برای افراد مبتال به دییكل هایيتغذ ههاییتوص 4-

 .ديخصوص را اجرا نما نيكرده و آموزشهای الزم در ا يیدرست و نادرست را شناسا يیباورهای غذا 5-

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 کتابه، تخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


