داًـگبُ ػلَم پضؿکی آصاد اػالهی
هشکض هغبلؼبت ٍ تَػؼِ آهَصؽ داًـگبُ
داًشکدُ پزستاری داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحد بٌدرػباس
سؿتِ پشػتبسی
طزح درس هجاسی :تغذیِ ٍ تغذیِ درهاًی در پزستاری
هقغغ تحصیلی :کبسؿٌبػی
تؼذاد ٍاحذٍ 1.5 :احذ
ًبم هذسع :صیٌت الؼبدات هَػَی فشد
تبسیخ ؿشٍع1400/6/27 :

ًظشیٍ 1.5 :احذ
ًیوؼبل تحصیلیً :یوؼبل اٍل 1401 -1400
تبسیخ اتوبم1400/10/23 :

سٍص /ػبػت ثشگضاسی کالع :پٌجـٌجِ ّب  8-10صجح
شزح درس:
دسعَل ایي دسع اصَل تغزیِ ،تشکیجبت هَاد غزایی دس استقبء ػغح ػالهت ٍثشسػی ٍضؼیت تغزیِ ای ثضسگؼبالى ٍػبلوٌذاى،
اًَاع سطین ّبی غزایی دس ثیوبسی ّبی هختلف ٍ ثْذاؿت هَاد غزایی هَسد ثحث قشاس هی گیشد.

ّدف کلی:
آؿٌبیی ٍ گؼتشؽ داًؾ داًـجَ ثِ اّویت ٍ ًقؾ تغزیِ صحیح دس تأهیي ػالهت فشد دس دٍسُ ّبی هختلف صًذگی ثِ هٌظَس
پیـگیشی اص ثشٍص ػَء تغزیِ
استقبء داًؾ هشثَط ثِ هصشف هَاد غزایی دس صًذگی سٍصهشُ
آؿٌب کشدى داًـجَی پشػتبسی ثب اًَاع سطین ّبی غزایی دس دسهبى ثیوبسی ّب
اّویت آهَصؽ ثِ ثیوبس دس هَسد سػبیت سطین غزایی هشتجظ

شوارُ

ػٌَاى

جلسِ

جلسِ

اٍل

آؿٌبیی ثب
ًقؾ ٍ
اّویت
تغزیِ دس
ثْذاؿت ٍ
ػالهت
جبهؼِ

دٍم

ؿٌبخت
گشٍّْبی
غزایی،
جذاٍل ٍ
اػتبًذاسدّب
ٍ
ػبصهبًْبی
ثیي الوللی
هشتجظ ثب
تغزیِ

ػَم

اًشطی
کشثَّیذسات
پشٍتئیي ّب

ًام هدرس

اّداف رفتاری

رٍش آهَسش
(آًالیي/آفالیي/تزکیبی)

آًالیي

صیٌت
الؼبدات
هَػَی فشد تعسیف ٍاضُ ّب ،هفبّین ٍ اّویت تغریًِ ،قش ٍ اّویت آى دز سالهتی

ًحَُ ارسشیابی جلسِ
پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

ًَع تکلیف ٍ هْلت
ارائِ ٍ ًوزُ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

بیبى هشنالت تغریِ اي شبیع ایساى ٍجْبى

صیٌت
الؼبدات
هَػَی فشد

گشٍُ ّبی هَاد غزایی سا ًبم ثجشد.
ًقؾ گشٍُ ّبی هَاد غزایی دس ثذى سا رکش کٌذ.
اػتبًذاسدّبی ثیي الوللی هَاد غزایی سا تَضیح دّذ.
چبلؾ قشى  20سا ًبم ثجشد.
ساّکبسّبی داؿتي صًذگی ػبلن سا رکش کٌذ.
ثیوبسی ّبی هشثَط ثِ اختالالت تغزیِ سا اًن ثجشد.
ثیوبسی ثشی ثشی سا ؿشح دّذ.
ثیوبسی پالگش سا تَضیح دّذ.
ثیوبسی اػکَسثَت سا تَضیح دّذ.

هٌـب اًشطی ٍ هیضاى کبلشی هَاد غزایی سا تَضیح دّذ.
صیٌت
چگًَگی تؼبدل اًشطی دس ثذى سا ؿشح دّذ.
الؼبدات
هَػَی فشد هَاد غزائی اًشطی صا سا ًبم ثجشد.

آًالیي

آًالیي

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ

هحتَای
کوک
آهَسشی
کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ
کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت

سٍؿْبی تؼبدل اًشطی سا دس ثذى سا ثیبى کٌذ.سٍؿْبی اًذاصُ گیشی اًشطی دس ثذى سا تَضیح دّذ.اًشطی سا تؼشیف کٌذ. ًیبص ثذى ثِ اًشطی سا ؿشح دّذ.عجقِ ثٌذی کشثَّیذاتْب سا ًبم ثجشد.
ًقؾ کشثَّجذساتْب دس ثشًبهِ غزایی سٍصاًِ سا تَضیح دّذّضن ٍجزة کشثَّیذساتْب سا تَضیح دّذػبختوبى کشثَّیذسات ّب سا ؿشح دّذ.ؿیشیي کٌٌذّبی هصٌَػی سا ًبم ثجشد.ثیوبسیْبی هشتجظ ثب هصشف کشثَّیذساتْب سا تَضیح دّذ.هقذاس ًیبص سٍصاًِ ثِ کشثَّیذساتْب سا ثیبى کٌذ. هٌبثغ غزائی کشثَّیذساتْب سا ًبم ثجشد.ػبختوبى ؿیویبئی پشٍتئیي ّب سا تؼشیف کٌذ.
اّویت تغزیِ ای آى سا ثیبى کٌذ.عجقِ ثٌذی پشٍتئیي ّب ًبم ثجشد.اػیذّبی آهیٌِ ضشٍسی سا ًبم ثجشد.اػیذّبی آهیٌِ هحذٍدکٌٌذُ سا ًبم ثجشد.کیفیت پشٍتئیي ّب سا ثیبى کٌذ.ثیوبسیْبی هشتجظ ثب پشٍتئیٌْب سا ؿشح دّذ.هقذاس ًیبص سٍصاًِ پشٍتئیي سا ثیبى کٌذ. -هٌبثغ غزائی پشٍتئیي سا ًبم ثجشد.

چْبسم

لیپیذّب
آة ٍ
الکتشٍلیتْب

لیپَ پشٍتئیي ّبٍ استجبط آًْب ثب هصشف تغزیِ ای چشثی ّب ؿشح دّذ.
صیٌت
چشثی ّب سا تؼشیف ًوبیذ.الؼبدات
هَػَی فشد -اًَاع چشثی ّب سا ًبم ثجشد.
ً-قؾ آى دس تغزیِ ٍ ثذى اًؼبى سا تَضیح دّذ.

کَئیض

آًالیي

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

تشجوِ هقبلِ

فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی

ػبختوبى چشثی ّب سا ؿشح دّذ.عجقِ ثٌذی اػیذ ّبی چشة سا ًبم ثجشد.کلؼتشٍل ٍ استجبط آى سا ثب چشثی ّب تَضیح دّذ.ًیبص سٍصاًِ چشثی ّب سا ؿشح دّذ.ثیوبسیْبی هشتجظ ثب چشثی ّب سا تَضیح دّذ.هٌبثغ غزائی چشثی ّب سا ًبم ثجشد.اًَاع ػَ تغزیِ پشٍتئیي اًشطی سا تَضیح دّذ.ػلل ثشٍص ػَ تغزیِ ّبی پشٍتئیي اًشطی سا ثیبى کٌذ.ػالئن اًَاع ػَ تغزیِ پشٍتئیي اًشطی ٍ سٍؿْبی صحیح تـخیصی سا
ؿشح دّذ.
سٍؿْبی دسهبًی اًَاع ػَ تغزیِ پشٍتئیي اًشطی تَضیح دّذ.ٍیتبهیٌْب ٍ
هَاد هؼذًی

پٌجن

ؿـن

سٍؿْبی
اسصیبثی
ٍضؼیت
تغزیِ

ٍیتبهیٌْبی هحلَل دس چشثی ٍ آة ٍ ػبختوبى اًْب سا ثیبى کٌذ.
صیٌت
ًقؾ ٍیتبهیٌْب دس ثذى سا ؿشح دّذ.
الؼبدات
هَػَی فشد ػالئن کوجَد ٍیتبهیٌْب سا ثیبى کٌذ.
ػالئن هؼوَهیت ثب ٍیتبهیٌْب سا رکش کٌذ.
هَاد غزایی حبٍی ٍیتبهٌْب سا ًبم ثجشد.
اًَاع هَاد هؼذًی هَسد ًیبص ثذى سا ًبم ثجشد.
ػالئن ٍ ًـبًِ ّبی کوجَد هَاد هؼذًی دس ثذى سا ًبم ثجشد.
ػالئن هؼوَهیت ثب هَاد هؼذًی سا رکش ًوبیذ.
هَاد غزایی حبٍی هَاد هؼذًی سا ًبم ثجشد.
هؼیبسّبی اسصیبثی ٍضؼیت ػالهت سا تَضیح دّذ.
صیٌت
ًحَُ اًذاصُ گیشی  BMIسا تَضیح دّذ.
الؼبدات
هَػَی فشد عجقِ ثٌذی افشاد ثشاػبع هؼیبس  BMIسا ؿشح دّذ.
ًحَُ اسصیبثی تؼتْبی اصهبیـگبّی دس ثیوبسی ّبی تغزیِ ای سا رکشکٌذ.

صَتی ضجظ
ؿذُ

آًالیي

آًالیي

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی

صَتی
ضجظ
ؿذُ
سطین ّبی
ثیوبسػتبًی

ًقؾ آًْب دس تغزیِ ٍ ثذى اًؼبى سا ؿشح دّذ.
صیٌت
ٍیظگی ّب ٍ کبسثشد سطین کن کبلشی ٍ پشکبلشی سا ثذاًذ
الؼبدات
هَػَی فشد ٍیظگی ّب ٍ کبسثشد کن پشٍتئیي ٍ پشپشٍتئیي سا ثذاًذ
ٍیظگی ّب ٍ کبسثشد سطین کن چشة ٍ کن ًوک سا ثذاًذ
اًَاع سطین هبیؼبت سا ثـٌبػذ
کبسثشد ّش یک اص سطین هبیؼبت سا ثذاًذ
کبسثشد ٍ ٍیظگی سطین ًشم سا ثذاًذ
سطین کن ثبقی ثبقی هبًذُ سا تَضیح دّذ.
سطین ثذٍى الکتَص سا ؿشح دّذ.
سطین ثیوبساى اٍلؼشی سا ؿشح دّذ.

سطین غزایی
دس ثیوبساى
دیبثتی

صیٌت
ؿبخص گلیؼوی ٍ ثبسگلیؼوی سا ثذاًذ
الؼبدات
اقذاهبت تغزیِ ای ثب تَجِ ثِ پیک اثش اًؼَلیي سا ثذاًذ
هَػَی فشد
سطین غزایی دس ثیوبساى دیبثتی سا ؿشح دّذ.
هذیشیت تغزیِ ای دس اًَاع دیبثت سا ثیبى کٌذ
جبیگبُ ًَع ٍ هقذاس کشثَّیذسات دس سطین سا ثیبى کٌذ

سطین غزایی
دس ثیوبسی
ّبی
دػتگبُ
گَاسؽ
فَقبًی

غشثبلگشی تغزیِ ای ٍ اسصیبثی ثیوبساى هجتال ثِ ثیوبسی ّبی دػتگبُ
صیٌت
گَاسؽ فَقبًی سا ثذاًذ
الؼبدات
هَػَی فشد ػالئن ؿبیغ ٍ ػَاقت تغزیِ ای ثیوبسی ّبی دػتگبُ گَاسؽ فَقبًی سا
ثذاًذ
دػتَسالؼول ّبی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی ّبی دػتگبُ گَاسؽ فَقبًی سا
ثیبى کٌذ

ّفتن

ّـتن

ًْن

آًالیي

آًالیي

آًالیي

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ
کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

هـکالت گَاسؿی فَقبًی سایج آؿٌب ؿَد
دسهبى تغزیِ ای هـکل ًفخ سا ثیبى کٌذ
دسهبى سفالکغ هشی ثِ هؼذُ سا ثیبى کٌذ.
دسهبى حبلت تَْع اػتفشاؽ سا ثیبى کٌذ.
سطین غزایی
دس ثیوبسی
ّبی
دػتگبُ
گَاسؽ
تحتبًی
دّن

یبصدّن

دٍاصدّن

غشثبلگشی تغزیِ ای ٍ اسصیبثی ثیوبساى هجتال ثِ ثیوبسی ّبی دػتگبُ
صیٌت
گَاسؽ تحتبًی سا ثذاًذ
الؼبدات
هَػَی فشد ػالئن ؿبیغ ٍ ػَاقت تغزیِ ای ثیوبسی ّبی دػتگبُ گَاسؽ تحتبًی سا
ثذاًذ
دػتَسالؼول ّبی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی ّبی دػتگبُ گَاسؽ تحتبًی
سا ثیبى کٌذ

آًالیي

دزهبى تغریِ اي هشنل اسْبل زابیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي هشنل یبَست زا بیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي سلیبك زا بیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي دیَزتینَلَش زا بیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي سٌدزم زٍدُ تحسیل پریس زا بیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي مسٍى ٍ مَلیت السساتیَ زا بیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي بساي بیوبزي ّبي مبد ،صفسا ٍ پبًنساس زا بیبى مٌد
غسببلگسي تغریِ اي ٍ ازشیببی بیوبزاى هبتال بِ بیوبزي ّبي قلبی عسٍقی آًالیي
صیٌت
سطین غزایی
دس ثیوبسی
الؼبدات زا بداًد
ّبی قلجی -هَػَی فشد عالئن شبیع ٍ عَاقب تغریِ اي بیوبزي ّبي قلبی عسٍقی زا بداًد
ػشٍقی
دستَزالعول ّبي تغریِ اي بساي بیوبزي ّبي قلبی عسٍقی زا بیبى مٌد
دزهبى تغریِ اي دز بیوبزاى هبتال بِ فشبزخَى ببال زا ًبم ببسد.
دزهبى تغریِ اي دز بیوبزاى هبتال بِ سنتِ قلبی زا تَضیح دّد.
آًالیي
صیٌت
سطین غزایی
غسببلگسي تغریِ اي ٍ ازشیببی بیوبزاى هبتال بِ سَختگی زا بداًد

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

پشػؾ ٍ پبػخ
آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

پشػؾ ٍ پبػخ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

کتبة ٍ
تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ
کتبة ٍ

دس ثیوبساى
دچبس
ػَختگی

الؼبدات عالئن شبیع ٍ عَاقب تغریِ اي بیوبزاى دچبز سَختگی زا بداًد
هَػَی فشد دستَزالعول ّبي تغریِ اي بساي بیوبزاى دچبز سَختگی زا بیبى مٌد
هیصاى پسٍتئین هَزد ًیبش بیوبزاى سَختگی زا ذمس مٌد.
هیصاى مسبَّیدزات ٍ چسبی ٍ اًسضي بیوبزاى سَختِ زا ًبم ببسد.
ًحَُ تغریِ ٍ زٍشْبي تغریِ زا دز ایي بیوبزاى ذمس ًوبید.

آصهَى کتجی هیبى تشم ٍ
پبیبى تشم
کَئیض

تقَین تزهیک
شوارُ

اّداف جلسِ

ػٌَاى درس

هٌابغ

اٍل

آؿٌبیی ثب ًقؾ ٍ
اّویت تغزیِ دس
ثْذاؿت ٍ ػالهت
جبهؼِ

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

تؼشیف ٍاطُ ّب ،هفبّین ٍ اّویت تغزیًِ ،قؾ ٍ اّویت آى دس ػالهت
ثیبى هـکالت تغزیِ ای ؿبیغ ایشاى ٍجْبى

دٍم

ؿٌبخت گشٍّْبی
غزایی ،جذاٍل ٍ
اػتبًذاسدّب ٍ
ػبصهبًْبی ثیي
الوللی هشتجظ ثب
تغزیِ

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

هؼشفی گشٍُ ّبی غزایی ٍ ًقؾ آًْب دس ثذى
اصَل ٍ سٍؽ ّبی ًگْذاسی هَاد غزایی اص ًظش حفظ ػالهت هَاد غزایی
ثْذاؿت ٍ تقلجبت هَاد غزایی

ػَم

اًشطی
کشثَّیذسات
پشٍتئیي ّب

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي

اًشطی

جلسِ

هَاد هغزی ٍ هٌبثغ اصلی آى :کشثَّیذسات ّب
هَاد هغزی ٍ هٌبثغ اصلی آى :پشٍتئیي ّب

تشجوِ یک فصل اص
تکؼت تغزیِ
تشجوِ هقبلِ

تکؼت
پبٍسپَیٌت
فبیلْبی
صَتی ضجظ
ؿذُ

ٍیشایؾ
چْبسم

پٌجن

ؿـن

ّفتن

ّـتن

ًْن

هَاد هغزی ٍ هٌبثغ اصلی آى :لیپیذّب

لیپیذّب
آة ٍ الکتشٍلیتْب

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

ٍیتبهیٌْب ٍ هَاد
هؼذًی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سٍؿْبی اسصیبثی
ٍضؼیت تغزیِ

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سٍؿْبی اسصیبثی ٍضؼیت تغزیِ
اًذاصُ گیشی BMI

سطین ّبی
ثیوبسػتبًی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سطین غزایی دسهبًی ٍ اًَاع آى
سطین ًشهبل ،کن چشثی ،کن ػذین ،کن پشٍتئیي ،پش پشٍتئیي ،پش کبلشی ،کن کبلشی ،هبیغً ،شم ،کن ثبقی هبًذُ ٍ ثذٍى الکتَص

سطین غزایی دس
ثیوبساى دیبثتی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سطین ّبی غزایی دسهبًی دس دیبثت

سطین غزایی دس
ثیوبسی ّبی
دػتگبُ گَاسؽ
فَقبًی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

هَاد هغزی ٍ هٌبثغ اصلی آىٍ :یتبهیي ّب ٍ هَاد هؼذًی

سطین غزایی دسهبًی دس اختالالت فَقبًی گَاسؿی ٍ اًَاع آى:
سفالکغ هؼذُ ثِ هشی
ػَصؽ ػشدل

تَْع اػتفشاؽ
کوخًَی فقش آّي ،فقش اػیذ فَلیک

دّن

سطین غزایی دس
ثیوبسی ّبی
دػتگبُ گَاسؽ
تحتبًی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سطین غزایی دس
ثیوبسی ّبی
قلجی -ػشٍقی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سطین غزایی دس
ثیوبساى دچبس
ػَختگی

تغزیِ ،پیـگیشی ٍ
دسهبى.تبهپؼَى،
ػیٌتیب .آخشیي
ٍیشایؾ

سطین ّبی غزایی دسهبًی دس ثیوبسیْبی تحتبًی گَاسؿی
اػْبل
یجَػت
دیَستیکَلَص
کَلیت ٍ کشٍى

یبصدّن

دٍاصدّن

سطین ّبی غزایی دسهبًی دس ثیوبسیْبی قلت ٍ ػشٍق ،فـبس خَى ثبال

سطین ّبی غزایی دسهبًی دس ثیوبسیْبی ػَختگی

رٍش ارسشیابی داًشجَ( :دسصذ تکبلیف اسائِ ؿذُ ،دسصذ آصهَى پبیبًیّ ،وچٌیي اػتشاتظی هذسع دس ًوشُ دّی ثِ تکبلیفی کِ ثب تبخیش پبػخ دادُ هیؿًَذ ثغَس ٍاضح هـخص ؿَد):
رٍش ارسیابی ٍاحد ًظزی
تکبلیف کالػی
هیبًتشم
پبیبى تشم

درصد ًوزُ
2

8
10

20

هجوَع

:هٌابغ ٍ سایتْای آهَسشی جْت هطالؼات بیشتز
Krause, M. and Mahan, L.K., ۱۰۲۳. Food, Nutrition and Diet Therapy. Saunders, Canada.
۱- Dudek, S.G., ۱۰۲۲. Nutrition essentials for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins. New
York

