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هذف کلی درس
گستشش داًص داًطجَ دس صهیٌِ ًمص تغزیِ دس تبهیي سالهت فشد دس دٍسُ ّبی هختلف صًذگی ثِ هٌظَس
پیطگیشی اص ثشٍص سَء تغزیِ ،استمبء داًص هشثَط ثِ هصشف هَاد غزایی دس صًذگی سٍصهشُ ٍ ّوچٌیي آضٌب
کشدى داًطجَی پشستبسی ثب اًَاع سطین ّبی غزایی دس دسهبى ثیوبسی ّب ٍ ،اّویت آهَصش ثِ ثیوبس دس هَسد
سػبیت سطین غزایی
اهذاف رفتاری :اص داًطجَیبى اًتظبس هی سٍد پس اص پبیبى دٍسُ ثتَاًٌذ:
 کلیبت هشثَطِ ثِ تغزیِ ،هَاد غزایی ،طجمِ ثٌذی هَاد غزایی سا تؼشیف کٌٌذ. هتبثَلیسن هَاد غزایی ٍ ّضن ٍ جزة آى ّب دس ثذى ضشح دٌّذ. ًمص آداة ٍ سٌي دس تغزیِ سا تَضیح دٌّذ. سٍشّبی ًگْذاسی هَاد غزایی سا ثیبى کٌٌذ. -ثْذاضت هَاد غزایی سا تؼشیف کٌٌذ.

تخش دوم
 سطین غزایی طجیؼی سا تَصیف کٌٌذ. سطین ّبی غزایی دسهبًی ٍ اًَاع آى ّب سا ًبم ثجشیذ. اًَاع سطین ّبی غزایی دس ثیوبسی ّبی هختلف سا رکش ًوبییذ.جذول سهاى تنذی
هطبلت

سدیف
1

کلیبت هشثَط ثِ تغزیِ ،هَاد غزایی ،طجمِ ثٌذی هَاد غزایی

2

هتبثَلیسن هَاد غزایی ٍ ّضن ٍ جزة آى ّب دس ثذى

3

ًمص آداة ٍ سٌي دس تغزیِ

4

سٍش ّبی ًگْذاسی هَاد غزایی

5

اًَاع سطین ّبی غزایی دس ثیوبسی ّبی هختلف

1

شیوه ارسیاتی دانشجو
 آصهَى ّبی هشحلِ ای -آصهَى ّبی پبیبًی

وظایف و تکالیف دانشجویاى
 حضَس ثِ هَلغ سش جلسبت دسس داضتي پیص هطبلؼِ لجل اص حضَس دس کالس ضشکت فؼبل دس هجبحث کالسیخبهَش ًگِ داضتي تلفي دس ّوشاُ دس کالس
ضشح دسس :دس ایي دسس اصَل تغزیِ  ،تشکیجبت هَاد غزاییً ،مص تغزیِ دس استمبء سطح سالهت ٍ ثشسسی
ٍضؼیت تغزیِ ای ثضسگسبالى ٍ سبلوٌذاى ،اًَاع سطین غزایی دس ثیوبسی ّبی هختلف ٍ ثْذاضت هَاد غزایی
هَسد ثحث لشاس هی گیشد.

رئوس هطالة
تخش اول
 تؼبسیف ٍ کلیبت هشثَط ثِ تغزیِ ،هَاد غزایی ،طجمِ ثٌذی هَاد غزایی هتبثَلیسن هَاد غزایی ٍ ّضن ٍ جزة آى ّب دس ثذى ًمص آداة ٍ سٌي دس تغزیِ سٍش ّبی ًگْذاسی هَاد غزایی ثْذاضت هَاد غزاییتخش دوم
 سطین غزایی طجیؼی سطین ّبی غزایی دسهبًی ٍ اًَاع آى ّب ضبهل: کن کبلشی پشکبلشی پش پشٍتئیي کن چشثی کن ًوک2

 هبیغ ضفبف هبیغ کبی هبیغ ًشم هکبًیکی ًشم -تغزیِ اص طشیك لَلِ

 انواع رژین های غذایی در تیواری های هختلف شاهل: اختالالت دستگبُ ادساسی للت ٍ ػشٍق کن خًَی ّب سَختگی دیبثت چبلی -اختالالت کجذی

3

هناتغ اصلی درس
 تبهپسَى ،سیٌتیب .)1379(.تغزیِ :پیطگیشی ٍ دسهبى .تشجوة داسیَش ،کَّی کوبلی .چبح اٍل. فبکس  ،ثشایبى آًتًَی ،کبهشٍى ،آلي چی( .)1376داًص غزا ،تغزیِ ٍ سالهتی ،تشجوِ داسیَش کَّیکوبلی ،تْشاى :فبساثی.
- Dudak S.(2001). Nutrition Essentials for Nursing Practice.-(4th ed).Philadelphia: Lippincott.
- Food, Nutrition, Diet therapy. Loth. Edition. 2008.
- Food science. Foxy comeron.

تغزیِ ٍ سطین دسهبًی .دکتش ضٌْبص خبلبًی.1388.
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