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 : درس اهداف كلي

یازها، اصول برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی و مراحل برنامه ریزی، تشخیص نپس از گذراندن این واحد دانشجو قادر خواهد بود 
.مدیریت و ارزشیابی برنامه های تغذیه ای را تشریح کند و نمونه های موفق برنامه های تغذیه ای در جهان را معرفی نماید  

 

تغذیه ای جامعه(-رزیابي و تعیین نیازهای جامعه هدف )روش های گرداوری و تحلیل اطالعات بهداشتيا  -1  

تحلیل ارزیابي نیازها      -2  

عیین هدف های اصلي و فرعيت   -3  

تهیه برنامه كار    -4  

هیه نظام مدیریت و نظارت در برنامهت -5  

براورد هزینه و تعیین بودجه و منابع مالي  -1  

نکات مهم در اجرای برنامه -2  

ارزشیابي اجرا و اثربخشي برنامه -8  

مدیریت زمان -9  

 

 جلسه اول*

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 تحلیل ارزیابي نیازهاعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 دانشجو باید: 

مرتبط با عرضه مواد غذایي در ایران را نام برده و شرح دهد. مفاهیم اقتصاد -  

فاهیم اقتصاد مرتبط با تقاضای مواد غذایي در ایران را نام برده و شرح دهد.م -  

در ایران را نام برده و شرح دهد.مفاهیم اقتصاد مرتبط با قیمت مواد غذایي  -  

 
 □رواني حركتي                       □عاطفي                       شناختي    حیطه :

 .سخنرانيروش آموزشي: 

 وایت برد-ویدئو پروژكتورمك آموزشي: وسیله ك

 

 

 



 جلسه دوم*

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 تعیین هدف های اصلي و فرعي : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصي:

 انشجو باید:د

 مورد از اصول برنامه ریزی تغذیه خرد را نام برده و با بکار بردن مثال توضیح دهد. 5   -

 زی تغذیه كالن را نام برده و با بکار بردن مثال توضیح دهد.مورد از اصول برنامه ری 5 -

 مرحله برنامه ریزی تغذیه خرد را نام برده و با بکار بردن مثال توضیح دهد. 1 -

 مرحله برنامه ریزی تغذیه كالن را نام برده و با بکار بردن مثال توضیح دهد. 2 -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 سخنرانيروش آموزشي: 

 ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 سومجلسه 

      عباس یوسفی نژادنام مدرس: 

 برنامه كار تهیه : عنوان مبحث

 اهداف اختصاصي

 انشجو باید:د

 سطوح استراتژی در برنامه تغذیه ای فهرست و تعریف كند. -

 را به صورت مجزا توصیف و با مثال توضیح دهد. كاربرد هر استراتژی -

 مورد از تفاوت در استراتژی تغذیه ای خرد و كالن را توضیح دهد.  4 -

 چگونگي البي با سیاستگزاران اقتصادی كشور را با زدن مثال توضیح دهد. -

 مورد از اجزای برنامه تغذیه ای را نام ببرد. 1 -

 □رواني حركتي                       □طفي   عا                   حیطه :   شناختي 

 كار گروهيروش آموزشي: 

 وایت برد-ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 چهارم *جلسه

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

  تهیه نظام مدیریت و نظارت در برنامهعنوان مبحث: 



 اهداف اختصاصي:

 انشجو باید:د

 را نام برده و هر سطح را معرفي كند.كشور  یيغذاعرضه مواد سطح مدیریت  5 -

 كشور را نام برده و هر سطح را معرفي كند. سالمت تغذیه ایسطح مدیریت  5 -

 را نام ببرد.كشور سطوح نظارت بر عرضه مواد غذایي  -

 را نام ببرد. سالمت تغذیه ای كشورسطوح نظارت بر  -

 مثال توضیح دهد.موارد مثبت و منفي نظام مدیریت و نظارت تغذیه ای كشور را با  -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 .....................سخنرانيروش آموزشي: 

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 پنجم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 هزینه برآورد عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 نحوه برآورد هزینه خرد تغذیه ای در عرصه عرضه غذا توضیح دهد. -

 نحوه برآورد هزینه كالن تغذیه ای در عرصه عرضه غذا توضیح دهد. -

 نحوه برآورد هزینه كالن تغذیه ای در عرصه نوع غذاهای سالم توضیح دهد. -

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 ششم *جلسه

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 تعیین بودجهعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 طوح تصمیم گیری در تعیین بودجه تغذیه ای كشور را نام ببرد.س -

 وظایف هر یك از سطوح تصمیم گیری تعیین بودجه تغذیه ای كشور را شرح دهد. -



 چگونگي توجیه جهت افزایش بودجه در امور سالمت تغذیه ای كشور را شرح دهد. -

 تركیب كمیسیون بودجه مجلس را نام ببرد. -

 ارت بهداشت را نام ببرد.تركیب كمیسیون بودجه وز -

 نحوه ارتباط و نوشتن پروپوزال به مقامات مسئول را شرح دهد. -
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                         حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 هفتم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 منابع ماليعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 منابع مالي تأمین كننده غذای جهاني را نام ببرد. -

 نحوه ارتباط با هر یك از منابع مالي تأمین كننده غذای جهاني را شرح دهد. -

 م ببرد.منابع مالي تأمین كننده غذای ایران را نا -

 نحوه ارتباط با هر یك از منابع مالي تأمین كننده غذای ایران را شرح دهد. -

-  

 □رواني حركتي                       □عاطفي   حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 هشتم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادام مدرس: ن

 نکات مهم در اجرای برنامهعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي

 داشجو باید:

 انواع برنامه تغذیه ای را نام برده م وثال بزند. -

 مشکالت بالقوه ناشي از اجرای هر نوع برنامه را با مثال نام ببرد. -

 نکات مثبت و منفي هر برنامه را نام برده و شرح دهد. -

 ای مختلف تغذیه ای را با یکدیگر مقایسه و تفاوت آن ها شرح دهد.برنامه ه -



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 نهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 ارزشیابي اجرا و اثربخشي برنامهعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 نحوه ارزشیابي اجرای هر برنامه تغذیه ای در سطح خرد را شرح دهد. -

 نحوه ارزشیابي اجرای هر برنامه تغذیه ای در سطح كالن را شرح دهد. -

 ذیه ای در سطح خرد را شرح دهد.نحوه ارزشیابي اثربخشي هر برنامه تغ -

 نحوه ارزشیابي اثربخشي هر برنامه تغذیه ای در سطح كالن را شرح دهد. -

 نحوه تنظیم چك لیست های ارزشیابي اجرای هر برنامه تغذیه ای را شرح دهد. -

 نحوه تنظیم چك لیست های ارزشیابي اثربخشي هر برنامه تغذیه ای را شرح دهد. -
 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 دهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 مدیریت زمان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 دانشجو باید:

 ارزشیابي نحوه مدیریت زمان در برنامه های تغذیه ای در سطح خرد را شرح دهد. نحوه -

 نحوه ارزشیابي نحوه مدیریت زمان در برنامه های تغذیه ای در سطح كالن را شرح دهد. -

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 



 

 یازدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 9ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 آشنایی با اصول تغذیه بر اساس گروه بندی و موضوعات

                        □رواني حركتي                       □ عاطفي                      حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني دانشجو روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 دوازدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 2ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 آشنایی با اصول تغذیه بر اساس گروه بندی و موضوعات

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني دانشجو روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 سیزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 3ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 آشنایی با اصول تغذیه بر اساس گروه بندی و موضوعات

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                       حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني دانشجو . روش آموزشي:

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 



 چهاردهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 4ارایه دانشجویان عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 آشنایی با اصول تغذیه بر اساس گروه بندی و موضوعات

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني دانشجو روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 

 

 

 پانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 5ویان ارایه دانشجعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 آشنایی با اصول تغذیه بر اساس گروه بندی و موضوعات

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني دانشجو روش آموزشي: .

 ..........................رویدئو پروژكتووسیله كمك آموزشي: 

 

 

 شانزدهم*جلسه 

 عباس یوسفي نژادنام مدرس: 

 1ارایه دانشجویانعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي
 آشنایی با اصول تغذیه بر اساس گروه بندی و موضوعات

                        □رواني حركتي                       □عاطفي                        حیطه :   شناختي 

 ....................سخنراني دانشجو روش آموزشي: .

 ..........................ویدئو پروژكتوروسیله كمك آموزشي: 
 

 
 

 
 

 


