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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 دکترای تخصصي علوم تغذيه تحصیلي: یو رشته مقطع    علوم تغذيه گروه آموزشي: بهداشت دانشکده:

ای آماری پیشرفته، روش هيش نیاز: تئوری و عملي نوع واحد:   4تعداد واحد: برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای نام درس:

 روش های پیشرفته پژوهش در تغذيه

 دانشکده بهداشتمکان برگزاری:                  9-22:ساعت      يکشنبه:زمان برگزاری کالس: روز

دکتر تقديسي -دکتر امیدوارمدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر وفامسئول درس:   نفر 21 تعداد دانشجويان:

 دکتر وفا -دکتر رشیدی-دکتر حسین قاسمي -دکتر شیما جزايری -ايریدکتر ابوالقاسم جز-

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

این درس یک قدم آغازین برای نهادینه کردن آموزش و پژوهش در حوزه تغذیه جامعه و ایجاد تخصص در حوزه 

  ت، محسوب می شود.طراحی و مدیریت مداخله های تغذیه ای که از نقشهای تعریف شده دکترای تغذیه اس

 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

آشنا کردن دانشجویان با مبانی نظری و روشهای عملی برنامه ریزی و مدیریت درزمینه مقابله با ناا امنای غاذایی و 

ت و سوء تغذیه در سطح برنامه های تغذیه ای کشور و نیاز هاای ررییات ساازی در حاوزه نیاروی انساانی، مادیری

 ساختار
 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ..مفاهیم  کلی برنامه ریزی  را ذکر نماید. ) هدف شناختی( -

 مفاهیم برنامه ریزی در حوزه تغذیه را یهرست کند. )هدف شناختی( -

 . مفاهیم برنامه ریزی در حوزه تغذیه را توضیح دهد. )هدف شناختی( -

 برنامه ریزی در حوزه تغذیه. را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( مفاهیم -
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 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   معریی و اهداف برنامه کالسی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

   تاریخچه برنامه های تغذیه ای نامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ایبر دقیقه 03

   اصول مدیریت برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

   اصول برنامه ریزی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

   رنامه های تغذیه ایب برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

   اجرای برنامه های تغذیه ای برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 

 

 

 :اهداف رفتاری جلسه دوم

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  .مراحل برنامه ریزی را ذکر نماید -

 شناختی(دف ه. )برنامه های تغذیه ای را ذکر نماید ویژگیهای -

 را یهرست کند. نمونه برنامه مویق تغذیه ای را  -

 شناختی(هدف ا توضیح دهد. )برنامه ریزی استراتژیک ر -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   ه ریزی استراتژیکبرنام برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

   مراحل برنامه ریزی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

ویژگاای هااای برنامااه هااای  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 تغذیه ای
  

نمونااه برنامااه هااای مویااق  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 تغذیه ای
  

   جمع بندی و بحث کالسی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03
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 اهداف رفتاری جلسه سوم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. تحلیل وضعیت برنامه ریزی تغذیه ای را  -

 شناختی(هدف را یهرست کند. ) چالش های برنامه ریزی . -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) هکارهای مقابله با چالش ها را را -

 نقش تغذیه در توسعه ملی را بیان کند -

 تحلیل وضعیت تغذیه با توسعه ملی را ارائه دهد. -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( برنامه های تغذیه ای را -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه طالبرئوس م موضوع درس

تحلیل وضاعیت برناماه هاای  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 تغذیه ای
  

   چالش های برنامه ریزی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

ا چاالش راهکارهای مقابله ب برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 های برنامه ریزی
  

   نقش تغذیه در توسعه ملی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیه  03

   جمع بندی و بحث کالسی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.دمیولوژیک مفهوم شواهد اپی. -

 شناختی(هدف . )انجام دهدرا ارزشیابی شواهد اپیدمیولوژیک  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. )کاربرد شواهد را در برنامه ریزی و سیاست گزاری  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( ارزشیابی برنامه های مبتی بر شواهد -
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 ی مطالبئهبندی اراجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمااه تاریخچااه، مفهااوم  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

شاااواهد اپیااادمیولوژیک و 

 کاربرد آن

  

   یرآیند ارزشیابی شواهد برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

کاااربرد شااواهد در برنامااه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 ریزی
  

تجزیه و تحلیل برنامه های  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 مبتنی بر شواهد
  

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. ویت بندی برنامه هااصول مطرح در اول -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )یرآیند سیاست گزاری . -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) مطالعات مناسب برای ارزیابی برنامه را  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( برنامه اجرا شده را. -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 5جلسه

 ه(مدت زمان)دقیق

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اصول مطرح در اولویت بنادی  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 اجرای برنامه ها
  

یرآیند سیاست گزاری برناماه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 ها
  

نمونه مطالعات مناساب بارای  نامه های تغذيه ایبرنامه ريزی و مديريت بر دقیقه 00

 ارزیابی برنامه
  

تجزیه و تحلیال برناماه هاای  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه03

 اجرا شده
  

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 5 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(دف ه)  را ذکر نماید. اهمیت ررییت سازی تغذیه ای -

 شناختی(هدف را یهرست کند. ) مفاهیم ررییت سازی  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )مفهوم ررییت سازی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( چگونگی برنامه های ررییت سازی. -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 زشیابيار ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمه و تاریخچه ررییات  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

سازی برناماه هاای تغذیاه 

 ای

  

ررییاات سااازی و برنامااه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 ریزی 
  

زی کاربرد های ررییت ساا برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 در برنامه های تغذیه ای
  

ارائااه ماادل تربیاات نیااروی  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 انسانی متخصص تغذیه
  

   جمع بندی و بحث کالسی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه  03

 

 اهداف رفتاری جلسه هفتم:

رود:از یراگیر انتظار می  رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.اهمیت تحقیق در برنامه ریزی  -

 شناختی(هدف را یهرست کند. ) کاربردها و نمونه های واقعی تحقیق و توسعه -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )عملکردهای مبتنی بر تحقیق و توسعه  -

 )هدف شناختی( تجزیه و تحلیل کند. برنامه های مختلف تغذیه ای را از نظر تحقیق و توسعه -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارائه مدل تحقیق و توساعه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 در برنامه ها
  

اربرد تحقیااق در برنامااه کاا برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 های تغذیه ای
  

عملکردهااای مبتناای باار  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 پژوهش در برنامه ریزی
  

   جمع بندی و بحث کالسی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه هشتم:

نتظار می رود:از یراگیر ا رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهمیت انتقال دانش -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )مراحل انتقال دانش  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )چگونگی اجرای پژوهش برای انتقال دانش  -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( یایته های پژوهش خود را به منظور انتقال پیام های آن -

 

 ی مطالببندی ارائهزمان جدول

 8جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمااه و اهمیاات موضااو   برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 انتقال پیام پژوهش
  

   مراحل انتقال پیام دانشی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

چگااونگی اجاارای پااژوهش  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 برای ارائه مویق پیام
  

تجزیااه و تحلیاال پااژوهش  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 برای ارائه پیام موثر
  

ویااق ارائااه ماادل هااای م برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 انتقال پیام پژوهش
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 اهداف رفتاری جلسه نهم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید. اهمیت نقش زنان در برنامه ریزی. -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )مفاهیم توانمند سازی  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )چگونگی و مراحل توانمند سازی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(های توانمند سازی برنامه  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 9جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   مقدمه و اصول توانمند سازی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

ارزیااابی توانمنااد سااازی در  ت برنامه های تغذيه ایبرنامه ريزی و مديري دقیقه 03

 برنامه ریزی
  

   مراحل توانمند سازی برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

تحلیال برنامااه هاای توانمنااد  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 سازی زنان
  

 

 اهداف رفتاری جلسه دهم:

از یراگیر انتظار می رود: سردر پایان د  

 شناختی(هدف )  نماید.مفهوم رهبری تغذیه ای در برنامه ریزی را ذکر  -

 شناختی(هدف را یهرست کند. ) اصول رهبری تغذیه ای. -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )مراحل مختلف رهبری تغذیه ای  -

 . )هدف شناختی(تجزیه و تحلیل کندرهبری آن چگونگی برنامه های تغذیه ای را از نظر  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 21جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مقدمااه و مفهااوم رهبااری  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 تغذیه ای
  

   تغذیه ایاصول رهبری  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

مراحاال مختلااف رهبااری  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 تغذیه ای
  

   ارائه مدل های مویق برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03
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 اهداف رفتاری جلسه يازدهم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  را ذکر نماید.خواهی مفهوم جلب حمایت سیاسی و هوا -

 شناختی(هدف را یهرست کند. ) اصول حمایت سیاسی -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. )مراحل مختلف جلب مشارکت و هواخواهی  -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(مشارکت و هواخواهی سیاسی برنامه ها  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 22جلسه

 یقه(مدت زمان)دق

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اهمیت هواخواهی و مشاارکت  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه03

 سیاسی
  

اصول هواخاواهی و مشاارکت  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 سیاسی
  

مراحل مختلف هواخاواهی در  غذيه ایبرنامه ريزی و مديريت برنامه های ت دقیقه 00

 طی برنامه
  

ارزیاااابی و تحلیااال برناماااه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 هواخواهی و مشارکت سیاسی
  

 

 اهداف رفتاری جلسه دوازدهم:

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  اید.را ذکر نم مفهوم ارزشیابی برنامه های تغذیه ای. -

 شناختی(هدف یهرست کند. ) مراحل یرآیند ارزشیابی برنامه را  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) چگونگی ارزشیابی برنامه های تغذیه ای را -

 را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(نمونه برنامه های ارزشیابی تغذیه ای   -

 

 

 

 

 

 

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 22جلسه

 زمان)دقیقه( مدت

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ارزشیابی برنامه هاای اهمیت  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه03

 تغذیه ای
  

ارزشایابی برناماه هاای اصول  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 تغذیه ای
  

ارزشاایابی مراحاال مختلااف  ديريت برنامه های تغذيه ایبرنامه ريزی و م دقیقه 00

 برنامه های تغذیه ای
  

ارزشاایابی ارزیااابی و تحلیاال  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 برنامه های تغذیه ای
  

 

 

 م:سیزدهاهداف رفتاری جلسه 

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. ای و جایگاه آن را در برنامه ریزی تغذیه ای رهبری برنامه های تغذیه -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )مراحل رهبری تغذیه ای  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اصول رهبری در برنامه های تغذیه ای -

 . )هدف شناختی(را تجزیه و تحلیل کند برنامه های مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود ید و رهبری آن. -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 23جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   رهبری تغذیه ای در ایران برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه03

تغذیاه  جایگاه دیتر بهباود برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 جامعه وزارت بهداشت
  

جایگاه دانشگاه های علاوم  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 پزشکی مادر
  

تجزیه و تحلیل برنامه های  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 دیتر بهبود تغذیه جامعه
  

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ه جلسه قبل()در ادام :دهمچهاراهداف رفتاری جلسه 

 شناختی(هدف )  ذکر نماید. رهبری برنامه های تغذیه ای و جایگاه آن را در برنامه ریزی تغذیه ای -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )مراحل رهبری تغذیه ای  -

 شناختی(هدف را توضیح دهد. ) اصول رهبری در برنامه های تغذیه ای -

 ید و رهبری آن را تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی(.برنامه های مبارزه با اختالالت ناشی از کمبود  -

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 23جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

   رهبری تغذیه ای در ایران برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه03

جایگاه دیتر بهباود تغذیاه  امه های تغذيه ایبرنامه ريزی و مديريت برن دقیقه 00

 جامعه وزارت بهداشت
  

جایگاه دانشگاه های علاوم  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 پزشکی مادر
  

تجزیه و تحلیل برنامه های  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 03

 دیتر بهبود تغذیه جامعه
  

 

 

 داف رفتاری جلسه پانزدهم:اه

از یراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.مدیریت و سازمان دهی و تشکیالت مرتبط با سالمت -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )مراحل مختلف مدیریت برنامه های مرتبط با سالمت  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) چالش های برنامه های مرتبط با سالمت اجرا شده را -

 تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( برنامه های مرتبط با سالمت وزارت بهداشت را  -

 

 

 

 

 

 

 
 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 
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 (Lesson Plan)درس  حطر
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 25جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ول ماادیریت و سااازمان اصاا برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه03

دهی برنامه های مرتبط باا 

 سالمت

  

تشکیالت الزم برای برناماه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 های مرتبط با سالمت
  

چگااونگی اجاارا و ماادیریت  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 برنامه
  

ارزیابی برنامه های مارتبط  ريت برنامه های تغذيه ایبرنامه ريزی و مدي دقیقه 03

 با سالمت
  

 

 

 

 اهداف رفتاری جلسه شانزدهم:

 شناختی(هدف )  . را ذکر نماید.مدیریت و سازمان دهی و تشکیالت مرتبط با سالمت -

 شناختی(هدف را یهرست کند. )مراحل مختلف مدیریت برنامه های مرتبط با سالمت  -

 شناختی(هدف توضیح دهد. ) مرتبط با سالمت اجرا شده را چالش های برنامه های -

 برنامه های مرتبط با سالمت وزارت بهداشت را  تجزیه و تحلیل کند. )هدف شناختی( -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 25جلسه 

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

اصااول ماادیریت و سااازمان  برنامه های تغذيه ایبرنامه ريزی و مديريت  دقیقه03

دهی برنامه های مرتبط باا 

 سالمت

  

تشکیالت الزم برای برناماه  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 های مرتبط با سالمت
  

چگااونگی اجاارا و ماادیریت  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای دقیقه 00

 برنامه
  

ارزیابی برنامه های مارتبط  برنامه ريزی و مديريت برنامه های تغذيه ای قیقهد 03

 با سالمت
  

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر
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 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 معریی و اهداف برنامه کالس 2
 مفاهیم برنامه ریزی و برنامه ریزی استراتژیک در حوزه تغذیه

 آقای دکتر قاسمی

غذا و تغذیه مراحل برنامه ریزی و مدیریت برنامه های 2  
 تحلیل وضعیت

 آقای   دکتر قاسمی

 آقای   دکتر قاسمی تغذیه در توسعه ملی و بهداشت 3

ت هاترجمه و ارزشیابی شواهد اپیدمیولوژیک در پیشنهاد و تدوین سیاس 4  خانم دکتر جزایری 

 اولویت بندی مشکالت و یرآیند سیاست گزاری در ایران 5
اپیدمیولوژیک به یک سیاست( )مطالعه موردی تبدیل یک یایته  

 آقای دکتر جزایری

 آقای دکتر قاسمی ررییت سازی و برنامه ریزی 6

 آقای دکتر قاسمی نقش تحقیق و توسعه 7

 آقای دکتر ویا چگونگی و مراحل انتقال دانش 8

 خانم دکتر امیدوار نقش زنان و توانمند سازی آنان 9

دیآقای دکتر رشی رهبری در حوزه تغذیه 21  

 آقای دکتر رشیدی جلب حمایت سیاسی و هواخواهی  22

 آقای دکتر رشیدی ارزشیابی برنامه های تغذیه ای 22

 آقای دکتر رشیدی رهبری و جایگاه آن در برنامه ریزی 23

42  آقای دکتر رشیدی رهبری و جایگاه آن در برنامه ریزی 

52 با سالمتمدیریت، سازمان دهی و تشکیالت برنامه های مرتبط    آقای دکتر تقدیسی 

62  آقای دکتر تقدیسی مدیریت، سازمان دهی و تشکیالت برنامه های مرتبط با سالمت 

 




