
 

  

 

 ■تغزیِ ٍ علَم غزایی    ثْذاؿت    تَاًجخـی     پیشاپضؿکی  پشػتبسی    دًذاًپضؿکی    پضؿکی داًـکذُ

 تغزیِ  گشٍُ آهَصؿی 

 تغزیِ  سؿتِ/گشایؾ

 هقطع تحصیلی

 فشاگیشاى

                                کبسؿٌبػی اسؿذ              کبسؿٌبػی ًبپیَػتِ          ■پیَػتِ کبسؿٌبػی                        کبسداًی

 دکتشای تخصصی             دکتشای حشفِ ای

  اصَل ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت ثشًبهِ ّبی تغزیِ ای عٌَاى ٍاحذ دسػی

          کبسٍسصی            کبسآهَصی              عولی         تئَسی ًَع ٍاحذ دسػی

 10تب  8ؿٌجِ  :  ( ػبعت صهبى )                         2تعذاد ٍاحذ :               ذ/ ػبعتتعذاد ٍاح

 5652561 کذ دسع

 جبهعِ ؿٌبػی پضؿکی پیؾ ًیبص/ّن ًیبص 

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی 

 هذسع / هذسػیي 
 دکتش صیٌت فغفَسی

 تغزیِ  هذسع  سؿتِ تحصیلی

 .Ph.D هذسع  هقطع تحصیلی

 اػتبدیبس  ستجِ علوی

 zfaghfoori@gmail.com پؼت الکتشًٍیک

 داًـکذُ تغزیِ ٍ علَم غزایی ؿوبسُ توبعآدسع / 

 اّذاف کلی

 )ؿشح تَصیف دسع(

آؿٌبیی ثب اصَل ثشًبهِ سیضی اػتشاتظیک ٍ عولیبتی ٍ هشاحل ثشًبهِ سیضی، تـخیص ًیبصّب، هذیشیت ٍ اسصؿیبثی ثشًبهِ ّبی 

 تغزیِ ای

 اّذاف اختصبصی

 ؿشایط تغزیِ ای ٍ گزس تغزیِ ای دس ایشاى ٍ جْبىؿٌبیی ثب ا -

 جبهعِ دس گشٍّْبی ّذف اؿٌبیی ثب سٍؿْبی هختلف اسصیبثی ٍضع تغزیِ -

   اصَل طشاحی ثشًبهِ ّبی تغزیِ ای ٍ طشاحی هذاخالت تغزیِ ایآؿٌبیی ثب  -

 آؿٌبیی ثب هذیشیت ثشًبهِ ّبی تغزیِ ای -

 حیطِ سٍاًی حشکتی یطِ عبطفیح حیطِ ؿٌبختی پیبهذّبی یبدگیشی : 

*   

 سٍؽ ّبی تذسیغ

       ًوبیؾ عولی      ■ػخٌشاًی تَػط داًـجَ    ■ػخٌشاًی ٍ تذسیغ تَػط اػتبد

    کبسگبُ آهَصؿی  (PBL)یبدگیشی هجتٌی ثش حل هؼئلِ      ■پشػؾ ٍ پبػخ

  (TBL)ی ثش تین یبدگیشی هجتٌ          ثیوبس ؿجیِ ػبصی ؿذُ ■       ثحث گشٍّی

  ■ آهَصؽ هجبصی            Bedside teaching ایفبی ًقؾ

    Project-Based Learning  یبدگیشی هجتٌی ثشپشٍطُ    Concept Map ًقـِ هفَْهی  

 ػبیش ) لطفب قیذ ًوبییذ ( : 

 بنام خدا  

 (Course Plan)دوره  حطر

 

 شکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمناندانشگاه علوم پس

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکس مطالعه و توسعه آموزش علوم پسشکی

 



ضَاثط آهَصؿی ٍ 

ػیبػت ّبی  هذیشیتی 

 کالع

 ػی*      اهتحبًبت *           اخال  داًـجَیی *حضَس ٍ غیبة *        تکبلیف کال

 ػبیش:

 هٌبثع اصلی دسع : 

1. Boyle MA, Holben DH, Community nutrition in action 

 اصول بزنامه ریشی و مذیزیت بزنامه های تغذیه ای تالیف لیال آسادبخت و احمذ اسماعیل ساده -2

 ثشًبهِ عٌبٍیي دسع دس ّش دٍسُ 

ؿوبسُ 

 جلؼِ
 عٌبٍیي کلی دسع دس ّش جلؼِ 

تبسیخ 

 اسائِ

ػبعت 

 اسائِ

 مجاسی
 هَاد ٍ ٍػبیل آهَصؿی 

*سٍؽ 

 اسصؿیبثی

1 
نیاس به بزنامه ریشی تغذیه ای در کشور: گذر 

 تغذیه ای در ایزان
11/11  

با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

  اری شذهذصذاگ
3 

  11/11 تغذیه جامعه و تنگناهای کار تغذیه جامعه نگز 2
با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

3 
مفاهیم اقتصادی مزتبط با عزضه، تقاضا و قیمت 

 مواد غذایی
25/11  

با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

  2/12 تغذیه ایاصول بزنامه ریشی  4
با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

  9/12 سطوح استزاتژی در بزنامه های تغذیه ای 5
با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

  16/12 ارسیابی منابع جامعه 6
با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

  23/12 ارسیابی وضعیت تغذیه ای در گزدههای هذف 7
با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

  14/1 اجشای بزنامه های تغذیه ای 8
با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

9 
آشنایی با عوامل موثز در طزاحی بزنامه های 

 تغذیه ای
21/1  

با توضیحات پاورپوینت  مجاسی

 اری شذهذصذاگ

3 

 مجاسی  21/1 مزاحل طزاحی بزنامه های تغذیه ای 10
با توضیحات پاورپوینت 

 اری شذهذصذاگ

3 

 مجاسی  4/2 ی تغذیه ای فزاینذ ارسشیابی بزنامه ها 11
با توضیحات پاورپوینت 

 اری شذهذصذاگ

3 

 مجاسی  11/2 طزاحی مذاخالت تغذیه ای 12
با توضیحات پاورپوینت 

 اری شذهذصذاگ

3 

 مجاسی  11/2 عوامل مختلف موثز با انتخاب های غذایی 13
با توضیحات پاورپوینت 

 اری شذهذصذاگ

3 

 3با توضیحات پاورپوینت  مجاسی  25/2 باساریابی  و آشنایی با باسار 14



 اری شذهذصذاگ

 مجاسی  1/3 باساریابی بزنامه های تغذیه ای 15
با توضیحات پاورپوینت 

 اری شذهذصذاگ

3 

 مجاسی  1/3 مذیزیت بزنامه های تغذیه ای 16
با توضیحات پاورپوینت 

 اری شذهذصذاگ

3 

 1    2/4 اهتحبى ًْبیی 17

 2/4/1400تبسیخ اهتحبى پبیبى تشم: تبسیخ اهتحبى هیبى تشم: 

 .جذٍل فَ  دس ػتَى هشثَطِ قیذ گشدد سا دس عٌبٍیي دسع  ک ثِ تفکی (  ) ؿوبسُ هشثَطِ ریل  : لطفب سٍؽ اسصؿیبثی * تَجِ 

 سٍؽ 

 اسصؿیبثی

  

 آصهَى کتجی :   -1

    کَتبُ پبػخ   (  -2   گؼتشدُ پبػخ   -1تـشیحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جَسکشدًی -2ی   چٌذ گضیٌِ ا -1عیٌی )  ة :   

 هصبحجِ)ؿفبّی( -4 اًجبم تکبلیف عولی ٍ پشٍطُ -3 هـبّذُ عولکشد )چک لیؼت( -2

 ػبیش ) لطفب قیذ ًوبییذ ( - 7 (یضکَئآصهَى ) -6 هـبسکت کالػی -5

 اهضبء :                                                                                                                       20/11/99تبسیخ تکویل فشم :                 

 


