ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح درس ) ( Lesson Plan

ﻧﺎم درس  :اﺻول ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎدر و ﮐودک

ﻧوع درس  :ﻧظری

ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران  :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ

ﺗﻌداد واﺣد ٢ :
ﻣدرس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی  ١و٢
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ :اول ٩۵-٩۶
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٠۶ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧ :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٧ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ١٧٫٣٠-١٩

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﮐﻼس ﺷﻣﺎره  ۴ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرس
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٠٧ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ١۴-١۵٫٣٠

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﮐﻼس ﺷﻣﺎره  ۴ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرس
ﻣﺳؤول درس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس :

ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ) (٩-١٩و ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ )(٧٫٣٠-١٩

ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/٢٣ :

ﺷرح درس :
در طول اﯾن درس ﺑﮫ ﺷرح اھﻣﯾت ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ ی ﺻﺣﯾﺢ در ﺗﺎﻣﯾن ﺳﻼﻣت ﻓرد ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدر و ﮐودک ﭘرداﺧﺗﮫ و در
اﯾن راﺳﺗﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣواد ﻣﻐذی  ,ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ ,ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐذﯾﮫ
اﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﮔردﻧد.

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐرﯾف ﻣﻔﺎھﯾم واھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ و ﻧﻘش ان
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﺎھﯾم و اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ و ﻧﻘش ان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
-١اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﮭداﺷت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﮐﺎرﺑرد ﻋﻠم ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﮭداﺷت ﺑﺎروری ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣اﺻول ﮐﻠﯽ ﺗﻐذﯾﮫ و اھداف ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١ :

روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣواد ﻣﻐذی و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ان
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣواد ﻣﻐذی و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﺳوﺧت وﺳﺎز ﭘروﺗﺋﯾن ھﺎ و ﻧﻘش اﻧﮭﺎ را در ﺑدن ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﺳوﺧت وﺳﺎز ﭼرﺑﯽ ھﺎ و ﻧﻘش اﻧﮭﺎ را در ﺑدن ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﺳوﺧت وﺳﺎز ﮐرﺑوھﯾدرات ھﺎ و ﻧﻘش اﻧﮭﺎ را در ﺑدن ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﻧﻘش وﯾﺗﺎﻣﯾن ھﺎ و اﻣﻼح ھﺎ را در ﺑدن ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻣواد ﻣﻐذی و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ان
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣواد ﻣﻐذی و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ان
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اﻧواع ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎدی ﻣﺻرف ھرﯾﮏ از ﻣواد ﻣﻐذی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻋوارض و ﮐﻣﺑود ھر ﯾم از ﻣواد ﻣﻐذی را ﺗوﺿﯾﺢ ذھدو
 -۴اﻧرژی و روﺷﮭﺎی اﻧدازه ﮔﯾری ان را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ دردرﻣﺎن اﻧواع ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ھﺎ و ﮐم ﺧوﻧﯽ ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٢:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٣:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۴:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺻول ﮐﻠﯽ ﺗﻐذﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﯾﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻول ﮐﻠﯽ ﺗﻐذﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﯾﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
-١ﮔروه ھﺎی ﻏذاﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 WHO.FAO,RDA -٢را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺗﻌﺎدل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده از ﺟداول ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻟﯾﺳت ھﺎی ﺟﺎﻧﺷﯾن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :اﺻول ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی ﻏذاﯾﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺻول ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی ﻏذاﯾﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١روش ھﺎی اﺻول و روش ھﺎی ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻓراﯾﻧد اﺗﻼف ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﺑﮭداﺷت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :روش ھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١روش ھﺎ ی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٢ﺑررﺳﯽ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﺑررﺳﯽ اﻧﺗروﭘﻣﺗرﯾﮏ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﺑررﺳﯽ اﻗﺗﺻﺎدی -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺗﻐذﯾﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۵:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ۶:و٧

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر و ﻣزاﯾﺎی ان و ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾرھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٨:
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر و ﻣزاﯾﺎی ان و ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾرھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﺣوه ی ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻣزاﯾﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -٣اﻧواع ﺷﯾر ﻣﺻﻧوﻋﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۴ﺗﻔﺎوت ﺷﯾر ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺻﻧوﻋﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۵ﻣوارد ﻣﻧﻊ ﻣﺻرف ﺷﯾر ﻣﺎدر را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﻧﺣوه ی از ﺷﯾر ﮔرﻓﺗن ﮐودک و ﻏذاھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ٩:
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺣوه ی از ﺷﯾر ﮔرﻓﺗن ﮐودک و ﻏذاھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری :
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﺣوه ی از ﺷﯾر ﮔرﻓﺗن ﮐودک را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

 -٢ﻧﺣوه ی طﺑﺦ ﻏذاھﺎی ﮐﻣﮑﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﺳن ﺷروع ﺗﻐذﯾﮫ ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس  :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٠:و ١١

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﺎرداری
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﺎرداری
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢اﻣوزش ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﻻزم ﺑﮫ ﻣﺎدران ﺑﺎردار را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
 -۴ﻣﮑﻣل ھﺎی ﻏذاﯾﯽ را در دوران ﺑﺎرداری را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ درﺷﯾردھﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ درﺷﯾردھﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺷﯾردھﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
 -٢اﻣوزش ھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ای ﻻزم در دوران ﺷﯾردھﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺷﯾردھﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٢:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٣:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷﯾرﺧوار
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷﯾرﺧواری
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺷﯾرﺧوار را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷﯾرﺧواران را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﺷﯾرﺧواری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۴:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﮐودﮐﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﮐودﮐﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﮐودﮐﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در ﮐودﮐﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﮐودﮐﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﭼﺎﻗﯽ و ﻋوارض ان را در ﮐودﮐﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۵:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﭼﺎﻗﯽ و ﻋوارض ان را دردوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری:ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١۶:

ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ :ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -۴ﭼﺎﻗﯽ و ﻋوارض ان را دردوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو
ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ
ﻋﻧوان ﺟﻠﺳﮫ  :ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﺎﻟﻣﻧدی
ھدف ﮐﻠﯽ  :اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﺎﻟﻣﻧدی
اھداف رﻓﺗﺎری
داﻧﺷﺟو ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺗواﻧد:
 -١ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺳﺎﻟﻣﻧدی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٢ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺳﺎﻟﻣﻧدی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
 -٣ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﺳﺎﻟﻣﻧدی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
روش ﺗدرﯾس :ﺳﺧﻧراﻧﯽ و ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو

ﺷﻣﺎره ﺟﻠﺳﮫ ١٧:

ﺣﯾطﮫ ﯾﺎدﮔﯾری  :ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ

ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو:
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ اﻣﺎدﮔﯽ

 ٢ﻧﻣره

اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﺎن ﺗرم

 ٩ﻧﻣره

ازﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

 ٩ﻧﻣره

ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﺗﺷرﯾﺣﯽ

وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو :

رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
ﻣﻘررات و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو ﺑراﺑر ﻣﻘرارت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣوﺑﺎﯾل در ﮐﻼس درس
رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
رﻋﺎﯾت اﺻول اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺳﺗﺎد در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﭘرژوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷده)ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼس درس در ﺗرم ﺟﺎری(
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو در ﺑرﻗراری ﻧظم در ﻓراﯾﻧد ﺗدرﯾس
ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﻧﺎﺑﻊ :
 -١ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑﺎرداری  ,ﺷﯾرﺧواری و ﮐودﮐﯽ  ,ﻓروزاﻧﯽ ﻣﯾﻧو ,اﺧرﯾن ﭼﺎپ.
 -٢ﺗﻐذﯾﮫ ﺷﯾرﺧواران ﺑراﺳﺎس اﺻول ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ,ﭘﺎرﺳﺎ  ,ﺳوﺳن ,ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ وزارت ﺑﮭدات و درﻣﺎن و
اﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ.
 -٣ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ,ﻣﻠﮑﯽ ,ﻣرﺗﺿﯽ .دﺧﺎﻧﯽ  ,ﺷﮭرام ,اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -۴ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐذﯾﮫ  ,ﮔﺎﺗری ,ھﻠن اﻧدروز .اﺧرﯾن ﭼﺎپ.
 -۵ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ی ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی اطﻔﺎل )وﯾژه ﻏﯾر ﭘزﺷﮑﺎن(  ,وزارت ﺑﮭداﺷت  ,ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت ,دﻓﺗر
ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده ,اداره ﮐودﮐﺎن.
 -۶ﺑﮭﺑود رﺷد و ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودﮐﺎن  ,وزارت ﺑﮭداﺷت ,ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت,دﻓﺗر ﺑﮭﺑود ﺗﻐذﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
 -٧راھﻧﻣﺎی ﮐﺷوری ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ  ,وزارت ﺑﮭداﺷت ,ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت ,دﻓﺗر ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت و
ﺧﺎﻧواده  ,اداره ی ﺑﮭﺑود ﺗﻐذﯾﮫ
8- Human Nutrition and Dietotics (J.S.Garrow- W.P.T .James) last edition.
9- Mahan L. Katbleen , Escott, Sylvia – Krauses Food, Nutrition & Diet Thrapy.
Printed in the united state of American U.S.A ( last edition).

ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧدا
داﻧﺷﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﮭﺑﺎن
داﻧﺷﮑده ﭘرﺳﺗﺎری و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
طرح دوره ) ( Course Plan
_____________________________________________________________________
ﻧوع درس :ﻧظری

ﻧﺎم درس  :اﺻول ﺗﻐذﯾﮫ ﻣﺎدر و ﮐودک
ﻣﻘطﻊ و رﺷﺗﮫ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓراﮔﯾران  :ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﺎﺋﯽ

ﺗﻌداد واﺣد ٢ :

ﻣدرس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی

دروس ﭘﯾش ﻧﯾﺎز  :ﺑﯾوﺷﯾﻣﯽ و ﻓﯾزﯾوﻟوژی  ١و٢
ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ  :اول ٩۵-٩۶
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٠۶:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺷروع ﮐﻼس ٩۵/۶/٢٧:

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس ٩۵/١٠/٧ :

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ﺳﺎﻋت ١٧٫٣٠-١٩

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﮐﻼس ﺷﻣﺎره  ۴ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرس
ﻣﺷﺧﺻﮫ درس ١٠٧:

روز و ﺳﺎﻋت ﺑرﮔزاری  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ١۴-١۵٫٣٠

ﻣﮑﺎن ﺑرﮔزاری  :ﮐﻼس ﺷﻣﺎره  ۴ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرس
ﻣﺳؤول درس  :ﻓرﯾﺑﺎ ﻣﯾرزازادﮔﺎن ﺷﯾرازی
روز و ﺳﺎﻋت ﺣﺿور ﻣﺳؤول درس  :ﺳﮫ ﺷﻧﺑﮫ ) (٩-١٩و ﭼﮭﺎرﺷﻧﺑﮫ )(٧٫٣٠-١٩
ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﺣﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﺗرم ٩۵/١٠/٢٣ :

ﺷرح درس :
در طول اﯾن درس ﺑﮫ ﺷرح اھﻣﯾت ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ ی ﺻﺣﯾﺢ در ﺗﺎﻣﯾن ﺳﻼﻣت ﻓرد ﺑﺧﺻوص ﻣﺎدر و ﮐودک ﭘرداﺧﺗﮫ و در اﯾن
راﺳﺗﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎ ﻣواد ﻣﻐذی  ,ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ  ,ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﻧﯾن ﻣﺧﺗﻠف و ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐذﯾﮫ اﺷﻧﺎ
ﻣﯽ ﮔردﻧد.

اھداف ﮐﻠﯽ :
.١
.٢
.٣
.۴

اﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ اھﻣﯾت و ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ در ﺗﺎﻣﯾن ﺳﻼﻣت ﻓرد ﺑوﯾژه ﻣﺎدر و ﮐودک.
ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻐذﯾﮫ ﺻﺣﯾﺢ و ﺗﺷﺧﯾص ﻋﻼﺋم ﻧﺎﺷﯽ از ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در ﻣﺎدر و ﮐودک.
ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ.
اﻣوزش ﺗﻐذﯾﮫ ی دوران ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑوﯾژه ﺑﺎرداری  ,ﺷﯾردھﯽ  ,ﺑﻠوغ  ,ﺳﺎﻟﻣﻧدی و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺳوئ ﺗﻐذﯾﮫ در
ﻣﺎدر و ﮐودک.

اھداف رﻓﺗﺎری :























اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﮭداﺷت و ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎری ھﺎرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﮐﺎرﺑرد ﻋﻠم ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﮭداﺷت ﺑﺎروری ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
اﻧواع ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ ھﺎ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ﻧﺎﺷﯽ از زﯾﺎدی ﻣﺻرف ھرﯾﮏ از ﻣواد ﻣﻐذی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﮔروه ھﺎی ﻏذاﯾﯽ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
WHO.FAO,RDAرا ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
رژﯾم ﻏذاﯾﯽ ﻣﺗﻌﺎدل را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی ﻏذاﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ در ﻧوزادان و ﮐودﮐﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
روش ھﺎ ی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ را ﻧﺎم ﺑﺑرد.
ﺑررﺳﯽ ﺑﺎﻟﯾﻧﯽ وﺿﻌﯾت ﺗﻐذﯾﮫ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻧﺣوه ی ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻧﺣوه ی از ﺷﯾر ﮔرﻓﺗن ﮐودک را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
اھﻣﯾت ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑﺎرداری را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺷﯾردھﯽ را ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺷﯾرﺧوار را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻋوارض ﺳوء ﺗﻐذﯾﮫ در ﮐودﮐﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
ﻧﮑﺎت ﻣﮭم در ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.
ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﺳﺎﻟﻣﻧدی را ﺗوﺿﯾﺢ دھد
ﭼﺎﻗﯽ و ﻋوارض ان را دردوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد-.
ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ در ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎی دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ را ﺗوﺿﯾﺢ دھد.

وﺳﺎﯾل ﮐﻣﮏ آﻣوزﺷﯽ  :ﻟپ ﺗﺎپ و واﯾت ﺑرد

ﻧﺣوه ارزﺷﯾﺎﺑﯽ داﻧﺷﺟو:
ﺣﺿور ﻓﻌﺎل و ﺗوام ﺑﺎ اﻣﺎدﮔﯽ

 ٢ﻧﻣره

اﻣﺗﺣﺎن ﻣﯾﺎن ﺗرم

 ٩ﻧﻣره

ازﻣون ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ

 ٩ﻧﻣره

ﻧوع ﺳؤاﻻت اﻣﺗﺣﺎﻧﯽ  :ﭼﮭﺎرﮔزﯾﻧﮫ ای و ﺗﺷرﯾﺣﯽ

وظﺎﯾف داﻧﺷﺟو :
رﻋﺎﯾت ﺷﺋوﻧﺎت داﻧﺷﺟوﯾﯽ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﺎﻓﯽ درس ﻗﺑل از ﺣﺿور در ﮐﻼس
ﻣﻘررات و ﻧﺣوه ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو
ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻏﯾﺑت و ﺗﺎﺧﯾر داﻧﺷﺟو ﺑراﺑر ﻣﻘرارت آﻣوزﺷﯽ داﻧﺷﮑده
ﺧﺎﻣوش ﮐردن ﻣوﺑﺎﯾل در ﮐﻼس درس
رﻋﺎﯾت اﺣﺗرام ﺑﮫ اﺳﺗﺎد
رﻋﺎﯾت اﺻول اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو ﺑﺎ اﺳﺗﺎد در ﭘﯾﺷرﻓت ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی درﺳﯽ
اﻧﺟﺎم ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺗﮑﺎﻟﯾف و ﭘرژوه ﺗﻌﯾﯾن ﺷده)ﺗﺎ آﺧرﯾن ﺟﻠﺳﮫ ﮐﻼس درس در ﺗرم ﺟﺎری(
ﻣﯾزان ھﻣﮑﺎری داﻧﺷﺟو در ﺑرﻗراری ﻧظم در ﻓراﯾﻧد ﺗدرﯾس
ﺣﺿور ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﻧﺎﺑﻊ :
 -١ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑﺎرداری  ,ﺷﯾرﺧواری و ﮐودﮐﯽ  ,ﻓروزاﻧﯽ ﻣﯾﻧو ,اﺧرﯾن ﭼﺎپ.
 -٢ﺗﻐذﯾﮫ ﺷﯾرﺧواران ﺑراﺳﺎس اﺻول ﻓﯾزﯾوﻟوژﯾﮑﯽ ,ﭘﺎرﺳﺎ  ,ﺳوﺳن ,ﻣﻌﺎوﻧت ﭘژوھﺷﯽ وزارت ﺑﮭدات و درﻣﺎن و
اﻣوزش ﭘزﺷﮑﯽ.
 -٣ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻏذاﯾﯽ ,ﻣﻠﮑﯽ ,ﻣرﺗﺿﯽ .دﺧﺎﻧﯽ  ,ﺷﮭرام ,اﺧرﯾن ﭼﺎپ
 -۴ﻣﺑﺎﻧﯽ ﺗﻐذﯾﮫ  ,ﮔﺎﺗری ,ھﻠن اﻧدروز .اﺧرﯾن ﭼﺎپ.
 -۵ﻣراﻗﺑت ھﺎی ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺗﮫ ی ﻧﺎﺧوﺷﯽ ھﺎی اطﻔﺎل )وﯾژه ﻏﯾر ﭘزﺷﮑﺎن(  ,وزارت ﺑﮭداﺷت  ,ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت ,دﻓﺗر
ﺳﻼﻣت ﺧﺎﻧواده ,اداره ﮐودﮐﺎن.
 -۶ﺑﮭﺑود رﺷد و ﺗﻐذﯾﮫ ﮐودﮐﺎن  ,وزارت ﺑﮭداﺷت ,ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت,دﻓﺗر ﺑﮭﺑود ﺗﻐذﯾﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ.
 -٧راھﻧﻣﺎی ﮐﺷوری ﺗﻐذﯾﮫ دوران ﺑﺎرداری و ﺷﯾردھﯽ  ,وزارت ﺑﮭداﺷت ,ﻣﻌﺎوﻧت ﺳﻼﻣت ,دﻓﺗر ﺳﻼﻣت ﺟﻣﻌﯾت و
ﺧﺎﻧواده  ,اداره ی ﺑﮭﺑود ﺗﻐذﯾﮫ
8- Human Nutrition and Dietotics (J.S.Garrow- W.P.T .James) last edition.
9-Mahan L. Katbleen , Escott, Sylvia – Krauses Food, Nutrition & Diet Thrapy.
Printed in the united state of American U.S.A ( last edition

ﺗﻘوﯾم درس :
ﺟﻠﺳﮫ
١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١۴
١۵
١۶
١٧

ﻋﻧوان
ﺗﻌرﯾف ﻣﻔﺎھﯾم و اھﻣﯾت ﻧﻘش ﺗﻐذﯾﮫ
ﻣواد ﻣﻐذی و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ان
ﻣواد ﻣﻐذی و ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺻﻠﯽ ان
اﺻول ﮐﻠﯽ ﺗﻐذﯾﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﻏذاﯾﯽ
اﺻول ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻣﺳﻣوﻣﯾت ھﺎی ﻏذاﯾﯽ
روش ھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
روش ھﺎی ارزﺷﯾﺎﺑﯽ وﺿﻊ ﺗﻐذﯾﮫ
ﺗﻐذﯾﮫ ﺑﺎ ﺷﯾر ﻣﺎدر و ﻣزاﯾﺎی ان و ﻧﺣوه ی اﺳﺗﻔﺎده از ﺷﯾرھﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ
ﻧﺣوه ی از ﺷﯾر ﮔرﻓﺗن ﮐودک و ﻏذاھﺎی ﮐﻣﮑﯽ
ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﺎرداری
ﺗﻐذﯾﮫ در ﺑﺎرداری
ﺗﻐذﯾﮫ درﺷﯾردھﯽ
ﺗﻐذﯾﮫ در ﺷﯾرﺧواری
ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﮐودﮐﯽ
ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﻧوﺟواﻧﯽ و ﺑﻠوغ
ﺗﻐذﯾﮫ در دوران ﺑزرﮔﺳﺎﻟﯽ
ﺗﻐذﯾﮫ در ﺳﺎﻟﻣﻧدی
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