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هدف کلی:
آضٌایی داًطجَیاى تا ػلن تغزیِ ،هَاد غزایی ،هَاد هغزی ٍ غيش هغزی ،هتاتَليسمن کشتَّيمذساتْا ،بشتيْما ،پشٍتهيٌْما،
ٍیتاهيٌْا ،هيٌشالْا ٍ آب دس تذى ،هٌاتغ ،هيضاًْای تَصيِ ضذُ هصشف ّش کذامً ،گْذاسی هَاد غزایی ،هسوَهيت ّمای
غزایی ،سطین غزایی طثيؼی ٍ ساُ سسيذى تِ اى ،آهَصش گشٍّْای غزاییّ ،شم غزایی ٍ تَصيِ ّای هختلف دس صهيٌِ
غزا ٍ تغزیِ ،سٍضْای اسصیاتی ٍضغ تغزیِ هاًٌذ تشسسی هصشف ،تشسسيْای تاليٌی ٍ آًتشٍپَهتشیک ،هٌحٌی ّای سضذی،
آهَصش تغزیِ دس دٍساًْای هختلف صًذگی ضاهل تاسداسی ،دٍساى ضيشدّی ،تغزیِ اًحصماسی تما ضميش همادس ،تغزیمِ
تکويلی ٍ اًَاع غزاّای کوکی
اهداف ویژه عینی:
 . 1داًطجَ ػلن تغزیِ سا تؼشیف کشدُ ،تغزیِ ،هَاد هغزی ٍ غيش هغزی ٍ دستجات آًْا سا تياى کٌذ.
 . 2تؼشیف ،ساختواى ،هٌاتغ غزایی ،هتاتَليسن ٍ ضشٍست هصشف ّش یک اص هَاد هغزی سا تؼشیف کشدُ ػالئن کوثمَد ٍ
صیادی هصشف ّش کذام سا رکش کٌذ.
 . 3اّذاف ،اصَل ٍ هثاًی ًگْذاسی هَاد غزایی سا تياى کشدُ ،سٍضْای هختلف ًگْذاسی سا تا رکش هضایا ٍ هؼایة ّمش
یک تياى کٌذ.
 . 4اًَاع تيواسیْای ًاضی اص غزا سا تؼشیف کشدُ اًَاع هسوَهيت ّای غزایی سا تا رکش ػاهلً ،حَُ آلَدگی  ،ػالئن ٍ
س اّْای اًتال ،پيطگيشی ٍ دسهاى ضشح دّذ.
 .5سطین غزایی طثيؼی سا تا ساّْای سسيذى تِ آى تياى کٌذ ٍ اصطالحات تؼادل ،کٌتشل کمالشی دسیمایتی ،اػتمذال ٍ
تٌَع غزایی سا ضشح دّذ.
 .6تؼشیف ،اّذاف ٍ سٍضْای هختلف اسصیاتی ٍضغ تغزیِ سا تا رکش اّذاف ،هَاسد کاستشد ،هطخصات ٍ دقت ّمش یمک
تَضيح دّذ.
 .7هطخصات تغزیِ دٍساى تاسداسیً ،ياصّای هختلف هادس تاسداس ،ایضایص ًياص تِ هَاد هغزی دس دٍساى تاسداسی ٍ سٍش
تاهيي ّش کذام سا تِ ّوشاُ اصَل تغزیِ صحيح دس تاسداسی ضشح دّذ.
 .8هطخصات تغزیِ دٍساى ضيشدّیً ،ياصّای هختلف هادس ضيشدُ ،ایضایص ًياص تِ هَاد هغمزی دس ایمي دٍساى ٍ سٍش
تاهيي ّش کذام سا تِ ّوشاُ هوٌَػيت ّای هصشف تشخی هَاد دس دٍساى ضيشدّی سا ضشح دّذ.

 .9اصَل تغزی اًحصاسی تا ضيش هادسً ،ياصّای هتلف هَاد هغزی دس  6هاُ اٍل صًذگی ،سٍش صحيح ضيشدّی هادس تِ
ًَصاد ٍ هضایای ضيش هادس تشای هادس ٍ ضيشخَاس سا ضشح دّذ.
 .11تغزیِ صحيح دس  6هاُ دٍم صًذگی سا تا ضشح ًياص ّای ضيشخَاسً ،حَُ ضشٍع ٍ اداهِ غزاّای کوکی ،تْتشیي ضيَُ
تاهيي هَاد هغزی هَسد ًياص ضيشخَاس دس ایي دٍساى سا ضشح دّذ .اصَل تغزیِ صحيح دس دٍساى کَدکی سا تَضيح
دّذ.
 . 11اصَل تغزیِ صحيح دس تَجَاًا سا ت ا رکش هسائل ٍ هطکالت خاظ آًْا دس ایي دٍساى ٍ ًحَُ صحيح تغزیِ هطلَب
آًْا تياى کٌذ.
 . 12تغزیِ صحيح دس دٍساى تضسگسالی ٍ سالوٌذاى سا تا تَجِ تِ ًياص ّشیک ٍ هطکالت هختلف گَاسضی ،سٍحی سٍاًی
هصشف داسٍّا ٍ تيواسیْای ّش کذام ضشح دّذ.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
حضَس توَقغ ٍ یؼال دس کالس ،کوک تِ حفظ جَ هطلَب دس کالس ،هطاسکت دس پشسص ٍ پاسم

ٍ کٌفمشاًه ّمای

داًطجَیی ،پاسخگَیی تِ سَاالت قثل ٍ تؼذ دسس ،اسائِ تحقيق دس هَاسد رکش ضذُ ،پاس کتثمی تمِ سمَاالت کمَیض،
حضَس دس اهتحاى هياى تشم ٍ پایاى تشم
روش تدریس:
سخٌشاًی ،پشسص ٍ پاس  ،کٌفشاًه داًطجَیی ،حل هسهلِ ،توشیي ٍ هثال
وسایل آموزشی:
ٍایت تشد ٍ هاطیک ،اسالیذ ،تشاًه پاسًت ٍ اٍسّذ ،دیتا پشٍطکتَس ،تشگِ ّای باپی  ،هجالت ٍ ًطشیات ٍ کتاب
نحوه ارزشیابی:
سَاالت قثل ٍ تؼذ تذسیه ،پشسطْای تصادیی ،اسصضياتی ضخصيتی ،تطخيصی ٍ تکَیٌی ،تحقيق ّای دٍسُ ای ،سَاالت
تحقيقی ،حل هسهلِ ٍ توشیي ،اهتحاى هياى تشم ٍ پایاى تشم
نحوه محاسبه ارزشیابی:
سٍش اسصضياتی

دسصذ ًوشُ

آصهَى هياى تشم

21

یؼاليتْای کالسی

11

آصهَى پایاى تشم

81

مقررات:
 حذاقل ًوشُ قثَلی  11هی تاضذ تؼذاد دیؼات غيثت هَجِ دس کالس  3جلسِ تَدُ ٍ دس صَست غيثت تيص اص سقف تؼييي ضذُ طثق قَاًيي آهَصضیتشخَسد خَاّذ ضذ.
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جلسه

موضوع تدریس

فعالیتها

1

آهَصش تؼاسیف ٍ هفاّين پایِ ػلن تغزیِ ،استثاط تغزیِ تا هاهایی

تشسسی پيطيٌِ  ،تذسیه

2

آهَصش کشتَّيذساتْا ،طثقِ تٌذی ،خَاظ آًْا ٍ یيثش

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

3

آهَصش بشتيْا ،طثقِ تٌذی ،خَاظ ٍ هتاتَليسن آًْا

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

4

آهَصش پشٍتهيٌْا ،طثقِ تٌذی ،هتاتَليسن آًْا ٍ ًحَُ اسصیاتی

5

آهَصش ٍیتاهيٌْا ،هٌاتغ ،خَاظ ،هتاتَليسن ٍ کوثَد ٍ هسوَهيت

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

6

آهَصش هيٌشالْا ،هٌاتغ ،خَاظ ،هتاتَليسن  ،کوثَد ٍ هسوَهيت

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

7

آهَصش آب  ،دسیایت ٍ دیغ آىٍ ،ظایف آب ٍ الکتشٍليتْا

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

8

اصَل ًگْذاسی هَاد غزایی  ،هثاًی ٍ ضيَُ ّای ًگْذاسی هَاد

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

9

آهَصش هسوَهيت ّای ًاضی اص هَاد غزایی

11
11
12
13
14

آهَصش تؼشیف ،ساُ سسيذى تِ تغزیِ هطلَب ،سطین غزایی
هتؼادل
آهَصش گشٍّْای غزاییّ ،شم غزایی ،جذاٍل، RDA
کاستشدّا
آهَصش تشسسی ٍضغ تغزیِ :سٍضْای تشسسی هصشف هَاد غزایی
آهَصش تشسسی ٍضغ تغزیِ ،تشسسيْای تاليٌی ،آًتشٍپَهتشیک ٍ
هٌحٌی ّای سضذی
آهَصش تغزیِ دس تاسداسی ،اصَل تغزیِ ٍ ٍصى گيشی صحيح دس
تاسداسی

تذسیه ،کَیض

تذسیه ،کَیض
تذسیه ،پشسص ٍ پاس
تذسیه ،پشسص ٍ پاس
تذسیه ،حل هسهلِ ،کَیض
تذسیه ،پشسص ٍ پاس
تذسیه ،کَیض

15

آهَصش اصَل تغزیِ دس دٍساى ضيشدّی  ،ضيَُ ّا ٍ تَصيِ ّا

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

16

آهَصش تغزیِ دس ًَصادی ،ضص هاُ اٍل صًذگی ،ضيش هادس

تذسیه ،پشسص ٍ پاس

17

آهَصش تغزیِ دس ًَصادی ،ضص هاُ دٍم صًذگی ،تغزیِ تکويلی

تذسیهً ،ظش سٌجی

