
 

 )  طزاحي پيشگبم تدريس  (()
 

 حزفِ ای :داًشجَيبى تزم يک بْداشت گزٍُ فزاگيز اصَل تغذيِ                                                                                          : بيَشيوي ٍ ػٌَاى درس
 ًبم استبد :                                                                                                                     79-79 :اٍل  ًيوسبل 

 2  داد ٍاحد : تؼ            81-02 سبػت كالس  :                                                                                                ّب   شنبهیکرٍس بزگشاری كالس  :

                                                                          

 جلسِ

 تبريخ اّداف  جلسبت هَضَع

 8/7/97 تعییي اّذاف _پیشٌیبسّب  بزرسی -بزقزاری ارتببط تغذيِ در سالهت-هؼبرفِ، ارسشيببي آغبسيي  ،تبييي اًتظبرات  اٍل  

 15/7 استفبدُ اس ّزم راٌّوبی غذایی ٍ جذاٍل ٍ چبرتْبی استبًذارد استبًذارد ّبی بیي الوللی تغذیِگزٍّْبی غذایی،  دٍم

 در پبيبى ّز جلسِ اس فزاگيز اًتظبر هيزٍد بيبى : كزبَ ّيدراتْب  شٌبخت درشت هغذی ّب : سَم

 ًقش کزبَّیذراتْب در تغذیِ اًسبى

22/9 

 29/7 در تغذیِ اًسبى ليپيد ّبقش ً ليپيد ّب  شٌبخت درشت هغذی ّب: چْبرم

 6/8 در تغذیِ اًسبى پزٍتئيٌْبًقش پزٍتئيٌْب   شٌبخت درشت هغذی ّب: پٌجن

 13/8 در تغذیه انسان را بیان کند. ٍيتبهيٌْبی هحلَل در آةنقش  ٍيتبهيٌْبی هحلَل در آة  شٌبخت ريش هغذی ّب: ششن

 20/8 در تغذیه انسان را بیان کند. ٍيتبهيٌْبی هحلَل در آةنقش  آةٍيتبهيٌْبی هحلَل در   شٌبخت ريش هغذی ّب: ّفتن

 27/8 در تغذیه انسان را بیان کند.هَاد هؼدًي درشت نقش  هَاد هؼدًي درشت   شٌبخت ريش هغذی ّب: ّشتن

 4/9 در تغذیه انسان را بیان کند.هَاد هؼدى ريش نقش  هَاد هؼدًي ريش    شٌبخت ريش هغذی ّب: نهم

 11/9  ارسشیببی تکَیٌی )هیبى تزم( دّن

 18/9 چگًَگی هتببَلیسن کزبَّیذراتْبدر بذى هتببَلیسن کزبَّیذراتْب يبسدّن

 25/9 در بذى ليپيد ّبچگًَگی هتببَلیسن  هتببَلیسن لیپیذ ّب دٍاسدّن

 2/10 در بذى پزٍتئيٌْبچگًَگی هتببَلیسن  (1هتببَلیسن پزٍتئیي ّب) سيشدّن

 9/10 ًقش آًشین ّب درهتببَلیسن ّب آًشین چْبردّن

 جبزاًی تستْبی هْن بیَشیویبیی در کٌتزل ادرار بیَشیوی ٍ ًوًَِ بزداری ادرار پبًشدّن

 جبزاًی تستْبی هْن بیَشیویبیی در کٌتزل خَى بیَشیوی خَى شبًشدّن

 جبزاًی آسهبیشبت ببلیٌی خَى ٍ تفسیز ًتبیج آًْب آسهبیشبت ببلیٌی خَى ّفدّن

 

 

 



 

 

 

 

 پزسش ٍ پبسخسخٌزاًی،  رٍش تدريس :

 پیش سبسهبى دٌّذُ، حل هسئلِ : الگَی تدريس :

 

 : ٍظببف ٍ تکبليف داًشجَ

 .حضَر هٌظن ٍ فعبل در کالسْب.1

 .شزکت فعبل درهببحث علوی کالس2

 . شزکت در آسهَى هیبى تزم ٍ پبیبى تزم.3

 : رٍش ارسشيببي داًشجَ

 

 ًوزُ درصد شزح فؼبليت رديف

 1 %5     كالسػلوي  هببحث .شزكت فؼبل در ضَر هٌظن در كالسْب ح 1

 7 %45 ،كَييش ّب)ارسشيببي تکَيٌي ( 3

 10 50 ارسشيببي تزاكوي 4

 20 %100  جوغ

 هٌببغ هطبلؼِ : 

 بيَشيوي پزستبری ٍ هبهبيي، تبليف دكتز هحودی. .1

2. Krauce’s Food and Nutrition Therapy 

 .  1399تِ ّبی هبهبيي، اتبق ػول ، ٍ َّشبزی، تبليف سؼيدُ حسيٌي، بيَشيوي بزای پزستبر ٍ رش .3

 


