
 

 )  طزاحي پيطگبم تذريس  (()
 

 ٍاحذ1.5)تئَری (،   کبربزدی  تغذيِ  ػٌَاى درس :

  بْذاضت ػوَهي 2داًطجَيبى تزم فزاگيز  گزٍُ                                                                                                                                                                                
 ًبم استبد :                                                                                                                                      79-79       دٍم ًيوسبل

 12-10 سبػت کالس  :                                                                                                                         ّبسِ ضٌبِ  رٍس بزگشاری کالس  :

 

                                                                           

 تبريخ اّذاف  جلسبت هَضَع جلسِ

 تبييي اًتظبرات _ببي آغبسيي  ارسضي _هؼبرفِ اٍل  

 

 8/7/97 بزقزاری ارتببط،  پیطٌیبسّب،  تعییي اّذاف 

 )ارسضيببي تطخيصي (  دٍم

 استبًذارد ّب، سبسهبًْبی بیي الوللی تغذیِ

 ضٌبخت گزٍّْبی غذایی،

 :بيبى کٌذ در پبيبى ّز جلسِ اس فزاگيز اًتظبر هيزٍد 

چبرتْابی  ًحَُ استفبدُ اس ّزم غذایی ، ًوَدارّب ٍ 

 استبًذارد را  

15/9 

 24/7 (1) زًبهِ غذایی رٍساًِ راًحَُ تٌظین ب اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی رٍساًِ سَم

 1/8 (2) ًحَُ تٌظین بزًبهِ غذایی رٍساًِ راا اصَل تٌظین بزًبهِ غذایی رٍساًِاداهِ  چْبرم

 8/8 را تغذیِببی عالئن ببلیٌی در ارسیکبربزد  رٍضْبی ارسیببی تغذیِ: کلیٌیکی پٌجن

 15/8 را تغذیِابعبد فیشیکی در ارسیببی  کبربزد رٍضْبی ارسیببی تغذیِ:  آًتزٍپَهتزیک ضطن

 رٍضْبی ارسیببی تغذیِ: آسهبیطگبّی ٍ  ّفتن

  یغذایی هصزفرصین  

دادُ ّبی آسهبیطگبّی ٍ هصزف غاذایی در   کبربزد

 را تغذیِارسیببی 

22/9 

 29/8  ارسضیببی تزاکوی )هیبى تزم( ّطتن

 6/9 اصَل تغذیِ دٍرُ ببرداری را   تغذیِ دٍرُ ببرداری  ًْن

 13/9 اصَل تغذیِ دٍرُ ضیزدّی  را  تغذیِ دٍرُ ضیزدّی دّن

 20/9 را ًَساداى ٍ کَدکبى در  اصَل تغذیِ تغذیِ ًَساداى ٍ کَدکبى يبسدّن

 27/9 را سبلوٌذاى در  اصَل تغذیِ تغذیِ سبلوٌذاى دٍاسدّن

 4/10 رٍضْبی هختلف در آهَسش تغذیِ را  رٍضْبی آهَسش تغذیِ سيشدّن

 

 

 



 

 
 

 

 پزسص ٍ پبسخسخٌزاًی،  رٍش تذريس :

 پیص سبسهبى دٌّذُ، حل هسئلِ :الگَی تذريس 

 

 

 

 

 : ٍظببف ٍ تکبليف داًطجَ

 .  حضَر هٌظن ٍ فعبل در کالسْب.1

 تعییي ضذُ..ارائِ کٌفزاًس بز اسبس هَضَعبت   2

 .ضزکت فعبل در کٌفزاًس علوی سبیز داًطجَیبى  3

 

 : رٍش ارسضيببي داًطجَ
 

 ًوزُ درصذ ضزح فؼبليت رديف

 2 10 حضَر هٌظن در کالسْب .ضزکت فؼبل در کٌفزاًس ػلوي سبيز داًطجَيبى     1

 9 40 ، کَييش)ارسضيببي تکَيٌي ( 3

 10 50 ارسضيببي تزاکوي 4

 20 100  جوغ

 

 

 

 هٌببغ هطبلؼِ : 

 

 ( آخزيي چبپ.Krauce’s Food and Nutrition Therapy.  اصَل تغذيِ کزاٍس)1

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

 . 1371هٌصَر صببزی، ٍيزايص چْبرم،   ،.  تغذيِ ٍ رصين درهبًي، تزجوِ ٍ گزدآٍری.  3

 . 1394، هجيذ قوي، بًيرصين درهٍ  اصَل تغذيِ. 4

 .  اساليذ ّب ٍ درٍس ارائِ ضذُ در کالس.5
 


