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 :داًطجَيبى تزم يک بْذاضت ػوَهي)پيَستِ(اىفزاگيز                                                                                                                               صَل تغذيِ  ا:     ػٌَاى درس
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 جلسِ

 تبريخ اّذاف  جلسبت هَضَع

 

 اٍل  
 تبييي اًتظبرات _ارسضيببي آغبسيي   _هؼبرفِ

 يِ اي ًقص تغذيِ در سالهت هطکالت تغذ

 تعییه اَداف _اطمیىان اس داشته پیشىیاسَا  -بزقزاری ارتباط

 در پبيبى ّز جلسِ اس فزاگيز اًتظبر هيزٍد كِ :
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 )ارسضيببي تطخيصي (  دٍم

 ٍا صُ ّبي كليذي، اصَل تغذيِ صحيح

 15/7 را بيبى كٌذ.  اصَل تغذيِ صحيح

 22/7 وقش کزبًَیدراتُا در تغذیٍ اوسان را بیان کىد كزبَ ّيذراتْب  ضٌبخت درضت هغذي ّب : سَم

 29/7 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد. ليپيذ ّبوقش  ليپيذ ّب  ضٌبخت درضت هغذي ّب: چْبرم

 6/8 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد. پزٍتئيٌْبوقش پزٍتئيٌْب   ضٌبخت درضت هغذي ّب: پٌجن

 13/8 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد. ٍيتبهيٌْبي هحلَل در آةوقش  تبهيٌْبي هحلَل در آةٍي  ضٌبخت ريش هغذي ّب: ضطن

 20/8 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد. ٍيتبهيٌْبي هحلَل در آةوقش  ٍيتبهيٌْبي هحلَل در آة  ضٌبخت ريش هغذي ّب: ّفتن

 27/8 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد ٍيتبهيٌْبي هحلَل درچزبيوقش  ٍيتبهيٌْبي هحلَل درچزبي   ريش هغذي ّب: ّطتن

 4/9 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد ٍيتبهيٌْبي هحلَل درچزبيوقش  ٍيتبهيٌْبي هحلَل درچزبي  ريش هغذي ّب:  ًْن

 ارسضيببي تکَيٌي )هيبى تزم( دّن

 

 11/9 

 18/9 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد.ي درضت هَاد هؼذًوقش  هَاد هؼذًي درضت   ضٌبخت ريش هغذي ّب: يبسدّن

 25/9 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد.هَاد هؼذًي درضت وقش  هَاد هؼذًي درضت   ضٌبخت ريش هغذي ّب: دٍاسدّن

 2/10 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد.هَاد هؼذى ريش وقش  هَاد هؼذًي ريش    ضٌبخت ريش هغذي ّب: سيشدّن

ذي ّب:هَاد هؼذًي ريشضٌبخت ريش هغ چْبردّن  9/10 در تغذیٍ اوسان را بیان کىد.هَاد هؼذًي ريش  وقش  

 جبرانی اوًاع مُم سًء تغذیٍ را بیان کزدٌ ي عالئم آوز بشىاسد. اوًاع مُم سًء تغذیٍ پبًشدّن

 جبرانی غذایی   تىظیم بزوامٍ ،در بارداری ي شیزدَی ّزم غذايي شیزدَی /گزيَُای آسیب پذیز: ديرٌ بارداری  ضبًشدّن

 جبرانی در وًسادان ي کًدکان ي تىظیم بزوامٍ غذایی  ّزم غذايي گزيَُای آسیب پذیز :وًسادان ي کًدکان ّفذّن



 

 
 پرسش و پبسخسخنرانی،  رٍش تذريس :

  پیش سبزهبى دهنذه، حل هسئله الگَي تذريس :

 : ٍظببف ٍ تکبليف داًطجَ

 .حضور هنظن و فعبل در کالسهب.1

 بل درهببحث علوی کالس.شرکت فع2

 . شرکت در آزهوى هیبى ترم و پبیبى ترم.3

 

 : رٍش ارسضيببي داًطجَ

 

 ًوزُ درصذ ضزح فؼبليت رديف

 1 %5     كالسػلوي  هببحث .ضزكت فؼبل در حضَر هٌظن در كالسْب  1

 10 %50 ارسضيببي تکَيٌي  3

 6 %45 ارسضيببي تزاكوي 4

 20 %100  جوغ

 هٌببغ هطبلؼِ : 

 

 ( آخزيي چبپ.Krauce’s Food and Nutrition Therapy.  اصَل تغذيِ كزاٍس)

 آخزيي چبپ. ) (Robinson’s Basic Nutrition) .  اصَل تغذيِ رابيٌسَى2

 .  اساليذ ّب ٍ درٍس ارائِ ضذُ در كالس.3

 


