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  نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران بارداری و شیردهیآشنایی با 

  نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران کودکیآشنایی با 

  نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران نوجوانیآشنایی با 

  نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران جوانی و میانسالی آشنایی با 

  نیازهای تغذیه ای و عوامل موثر بر آن در دوران سالمندیآشنایی با 
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 سالمندی را توضیح دهد
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 اهداف اختصاصی عنوان سرفصل مطالب   تاریخ ارائه جلسه

 :روددر پایان این جلسه از دانشجو انتظار می

آشنایی با تغذیه در دوران قبل بارداری ، تغییرات فیزیولوژیک   1

 و اثر وضعیت تغذیه ای بر نتیجه بارداری

دوران قبل بارداری و تغییرات فیزیولوژیک  در اصول  تغذیه در 

 این دوران را شرح دهد

آشنایی با عوامل تاثیر گذار بر وزن مادر باردار و تغییرات نیاز   2

 های تغذیه ای این دوران

عوامل تاثیر گذار بر وزن مادر باردار و تغییرات نیاز های 
 را توضیح دهد تغذیه ای این دوران

تغذیه ای در بارداری )درشت مغذی ها( و نحوه رژیم نیاز های   3

 درمانی

نیاز به درشت مغذی ها  در بارداری را شرح دهد و نیازهای 
 انرژی را به درستی محاسبه کند

 نیاز به ریز مغذی ها  در بارداری را شرح دهد (قسمت اولنیاز های تغذیه ای در بارداری )ریز مغذی ها  4

 نیاز به ریز مغذی ها  در بارداری را شرح دهد (قسمت دوم در بارداری )ریز مغذی ها نیاز های تغذیه ای  5

 در عوارض بارداری را توضیح دهد  راهکارهای تغذیه ای  عوارض بارداری و اصول پیشگیری و درمان آن   6

  رفع اشکال و کوییز  7

ی و نیازهای تغذیه ای در دوران هآشنایی با فیزیولوژی شیرد  8

 شیردهی

 نیازهای تغذیه ای در دوران شیردهی را توضیح دهد

مراحل شیردهی و  اصول تغذیه مناسب جهت وزن گیری  آشنایی با مراحل شیردهی و نگرانی های دوران شیردهی  9

 نوزاد را توضیح دهد

 عوامل فیزیولوژیک موثر بر ترشح شیر مادر را توضیح دهد مکانیسم شیردهیآشنایی با   10

آشنایی با نیازهای تغذیه در شیردهی )درشت مغذی و ریز   11

 مغذی ها(

نیاز به ریزمغذی ها و درشت مغذی ها را در شیردهی 

 شرح دهد

 مکمل های غذایی در بارداری و شیردهی را شرح دهد آشنایی با مکمل های غذایی در بارداری و شیردهی  12

  رفع اشکال و میانترم آنالین  13

اصول تغذیه صحیح در دوران کودکی و الگوی مناسب  آشنایی با تغذیه نوزادان و الگوهای شروع تغذیه کمکی  14

 شروع تغذیه تکمیلی را شرح دهد

آشنایی با تغذیه در دوران کودکی و نگرانی های تغذیه ای   15

 این دوران

 اصول تغذیه صحیح در دوران کودکی را شرح دهد

 نمودار رشد را تفسیر کند   تفسیر نمودارهای رشد   16

 عادات غذایی نادرست در کودکان را توضیح دهد در کودکان peaky eatersآشنایی با   17



 

  و عوارض آن fttآشنایی با   18

 آشنایی با اصول تغذیه در دوران پیش دبستانی

 روش های شناسایی سوء تغذیه کودکان را شرح دهد

اصول تغذیه صحیح در کودکان پیش دبستانی  را 

 شرح دهد

آشنایی با چگونگی روش های محاسبه نیاز های تغذیه ای   19

 نوجوانان و الویت های تغذیه ای این سنین

 

 نیازهای تغذیه ای نوجوانان را شرح دهد 

 نیازهای تغذیه ای در بلوغ را شرح دهد نیاز تغذیه ای در بلوغ   20

آشنایی با تغذیه در دوران بزرگسالی ، عادت های غذایی ویژه   21

 این دوره و سالمت زنان و مردان

چالش های تغذیه ای در دوران جوانی و میان سالی را 

 توضیح دهد

 نیازهای تغذیه ای در یائسگی را شرح دهد آشنایی با نیازهای تغذیه ای در یائسگی  22

نیازها و توجهات تغذیه ای در دوران سالمندی را  تغذیه در دوران سالمندی  نیاز های  آشنایی با  23

 توضیح دهد

وژیک و مشکالت تغذیه ای تغییرات فیزیول آشنایی با   24

 سالمندان

 مشکالت تغذیه ای در سالمندی را شرح دهد


