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 ثغوِ تؼبلی
 داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزهبًؾبُ

 ثْذاؽتداًؾکذُ 
 قبلت ًگبرػ طزح درط

 
 رؽتِ پشؽکي 3 هخبطجبى : داًؾجَيبى تزم                                                        صَل كلي تغذيِ اػٌَاى درط : 

 43-44ؽٌجِ  چْبر عبػت هؾبٍرُ :                    ٍاحذ ًظزی  2 تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ :
            8-40عبػت  ؽٌجِ سهبى ارائِ درط :                                                                                                 ثیَؽیويدرط پیؼ ًیبس : 

 54-55ًیوغبل: دٍم                            حیذرپَر،احغبى صبدقي،يحیي پبعذار،ػلي عزٍػ،ثْشاد *عیذ هصطفي ًچَاکهذرط : 

 طزاح طزح درط*
 

 ّذف كلي درط : 

  ِيتغذ تیٍضؼ يبثيٍ ارس زيپذ تیگزٍُ ّبی آع ِيًزهبل، تغذ يثزًبهِ غذائ نیتٌظ ِ،ياصَل تغذ ِ،يثب هفَْم تغذ بىيداًؾجَ يآؽٌبئ
 

 اّذاف كلي جلغبت : ) جْت ّز جلغِ يک ّذف ( 

 در ثذى اًغبى یهَاد هغذ تیًقؼ ٍ اّوآؽٌبیی ثب  -1

 ّب ذراتیکزثَّیی اس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیث هصزف، تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  -2

 ّب يیپزٍتئ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیث هصزف تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  -3

  ّبچزثی  ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  -4

 هبکزٍ هیٌزال ّبیی اس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیهؼب ًقؼ، کوجَد، ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  -5

 ّب ٌزالیه یکزٍه ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  -6

 ّبی هحلَل در آة  يیتبهیٍ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیهؼبًقؼ، کوجَد، ،ییبیویؽعبختوبى آؽٌبیی ثب   -7

 یّبی هحلَل در چزث يیتبهیٍیی اس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیهؼب ًقؼ، کوجَد، ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  -8

 DRI اس هَارد اعتؼوبل ٍ اعتفبدُ، جذاٍل هَاد غذائیگزٍّْب غذایی، ّزم غذایی، ثب  ییآؽٌب -9

 یبثیارس ٍ اًَاع رٍػ ّبی ِیتغذ تیٍضؼ یبثیارس ثب ییآؽٌب -11

 هبدراى ثبردار( -)کَدکبى زیپذ تیدر گزٍُ ّبی آع ِیتغذ ثب ییآؽٌب -11

 عبلوٌذاى( -) هبدراى ؽیزدُ زیپذ تیدر گزٍُ ّبی آع ِیتغذ ثب ییآؽٌب -12

 ییغذا یّب تیٍ هغوَه ییهَاد غذا یاصَل ًگْذار ثب ییآؽٌب -13

 ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ًحَُ پیؾگیزی اس آى  ثب ییآؽٌب -14

 ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ًحَُ پیؾگیزی اس آى ثب ییآؽٌب -15

 فزٌّگ، عٌي ٍ ػبدات غذائی در راثطِ ثب ٍضغ تغذیِ فزد ٍ جبهؼِ ٍ تٌظین ثزًبهِ غذائی ثب ییآؽٌب -16

 
 اّذاف ٍيضُ رفتبری ثِ تفکیک اّذاف كلي ّز جلغِ : 

 جلغِ اٍل 

 در ثذى اًغبى یهَاد هغذ تیثب ًقؼ ٍ اّو ییآؽٌب ّذف كلي :

  تغذیِ ٍ هَاد هغذی ،غذاثِ  ًگزػ ًغجت  تغییز اّذاف ٍيضُ : 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 .غذا را تؼزیف کٌذ -1

 را تَضیح ثذّذ. )هبکزٍ ٍ هیکزٍ( اًَاع هَاد هغذی -2

 تَضیح دّذ. اّویت ٍ ًقؼ تغذیِ عبلن در پیؾگیزی اس ثیوبری ّب را -3

 جبیگبُ ٍ ًقؼ هْن تغذیِ ٍ رصین درهبًی را در درهبى ثیوبری ّب تَضیح دّذ. -4
 دٍم  جلغِ 

 ّب ذراتیکزثَّ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث ت،یًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویآؽٌبیی ثب عبختوبى ؽّذف كلي : 

 اّذاف ٍيضُ :

   دیبثتآؽٌبیی ثب ًقؼ ٍیضُ کزثَّیذرات ّب در ثیوبری   -4 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ :

 .کزثَّیذرات ّب را تؼزیف ٍ ًقؼ تغذیِ ای آى را در ثذى تَضیح دّذ -1

 کزثَّیذرات ّب را ثز اعبط طجقِ ثٌذی آًْب تَضیح دّذ. -2

 .هتبثَلیغن کزثَ ّیذرات ّب را در ثبفت ّبی هختلف ثذى هقبیغِ کٌذ -3
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  .درهبى دیبثت ؽزح دّذآًْب را در ًقؼ ًوبیِ ٍ ثبر گالیغوی را تؼزیف ٍ  -4

 جلغِ عَم 

 ّب يیپزٍتئ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویثب عبختوبى ؽ ییآؽٌبّذف كلي : 

 اّذاف ٍيضُ :        

 آؽٌبیی ثب ًقؼ ٍیضُ پزٍتئیي ّب در ثیوبری ّبی کلیَی 

 در پبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 .دّذ حیتَض آى را )عبختبری، تٌظیوی ٍ هتبثَلیک(ّبی هتؼذد  ٍ ًقؼ فیّب را تؼز پزٍتئیي -1

 را تَضیح دّذ.کوجَد ٍ هؼبیت هصزف ثیؼ اس ًیبس پزٍتئیي ّب  -2

 را تَضیح دّذ. هصزف پزٍتئیي در ثیوبری ّبی کلیَیکٌتزل دقیق اّویت  -3

 
 جلغِ چْبرم

 ّب یچزث ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویثب عبختوبى ؽ ییآؽٌبّذف كلي : 

 اّذاف ٍيضُ : 

 هتبثَلیغن اًزصیآؽٌبيي ثب  -4

 در پبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 ..دّذ حیتَض ّبی عبختبری ٍ هتبثَلیک آى را ٍ ًقؼ فیّب را تؼز چزثی -1

 .دّذ حیّب را تَض چزثی بسیاس ً ؼیهصزف ث تیکوجَد ٍ هؼب -2

 را در ایي هتبثَلیغن ؽزح دّذ. (کزثَ ّیذرات، چزثی ٍ پزٍتئیي ) ّبهتبثَلیغن اًزصی را تؼزیف ًٍقؼ درؽت هغذی  -8

 

 لغِ پٌجن: ج

 ّب ٌزالیهبکزٍ ه ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویثب عبختوبى ؽ ییآؽٌب ّذف كلي : 

   اعتئَپزس ٍ راّْبی پیؾگیزی اس ثزٍس آىآؽٌبيي ثب اّذاف ٍيضُ : 

 :قبدر ثبؽذدرپبيبى داًؾجَ 

 تَضیح دّذ. هبکزٍ هیٌزال ّب را تؼزیف ٍ ًقؼ آًْب را در ثذى -1

 ح دّذ.زػَارض ًبؽی اس فشًٍی ٍ یب کوجَد هصزف هبکزٍ هیٌزال ّب را در ثذى ؽ -2

 . هٌبثغ غذایی هبکزٍ هیٌزال ّب را ًبم ثجزد -3

 .دارٍیی را تَضیح دّذهٌظَر اس سیغت دعتزعی ٍ تؼبهل هیٌزال ّب یب یکذیگز ٍ ثب عبیز هَاد غذایی ٍ  -4

 ًقؼ الکتزٍلیت ّب ٍ تؼبدل آة ثذى را ؽزح دّذ. -5

 

 ؽؾنجلغِ 

 ّب ٌزالیکزٍ هیه ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویثب عبختوبى ؽ ییآؽٌبّذف كلي : 

 فقز آّي ٍ کوخًَی ًبؽی اس آىآؽٌبیی ثب اّذاف ٍيضُ : 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 دّذ. حیٍ ًقؼ آًْب را در ثذى تَض فیّب را تؼز ٌزالیزٍ هیکه -1

 ح دّذ.زّب را در ثذى ؽ ٌزالیکزٍ هیکوجَد هصزف ه بیٍ  یاس فشًٍ یًبؽ ػَارض -2

 ّب را ًبم ثجزد.  ٌزالیکزٍ هیه ییغذا هٌبثغ -3

 دّذ. حیرا تَض ییٍ دارٍ ییهَاد غذا زیٍ ثب عب گزیکذی بیّب  ٌزالیٍ تؼبهل ه یدعتزع غتیاس س هٌظَر -4

 

  ّفتن جلغِ 

 ّبی هحلَل در آة يیتبهیٍ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد،هؼب ،ییبیویثب  عبختوبى ؽ ییآؽٌبّذف كلي : 

 ػَارض كوجَد حبؽیِ ای ٍيتبهیي ّبی هحلَل در آة آؽٌبيي ثباّذاف ٍيضُ : 

 در پبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 دّذ. حیآًْب را در ثذى تَض کبرکزدٍ  ثجزدًبم را  ٍیتبهیي ّبی هحلَل در آة -1

 . ًبم ثجزدرا  هحلَل در آة کَآًشین ّبی ٍیتبهیي ّبی -2

 ح دّذ.زرا در ثذى ؽهحلَل در آة  یّب يیتبهیٍ کوجَد هصزف اس یًبؽ ػَارض -3

 را ًبم ثجزد. هحلَل در آة  یّب يیتبهیٍ ییغذا هٌبثغ -4

 

 ّؾتنجلغِ 

 چزثیّبی هحلَل در  يیتبهیٍ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث تیًقؼ، کوجَد،هؼب ،ییبیویثب  عبختوبى ؽ ییآؽٌبّذف كلي : 

 Dكبركزد ّبی غیز كالعیک ٍيتبهیي آؽٌبيي ثب ٍيضُ : اّذاف 
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 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 دّذ. حیرا ًبم ثجزد ٍ کبرکزد آًْب را در ثذى تَض چزثی هحلَل در یّب يیتبهیٍ -1

 را در ثذى ؽزح دّذ. چزثیهحلَل در  یّب يیتبهیهصزف ٍٍ سیبدی  اس کوجَد  یًبؽ ػَارض -2

 را ًبم ثجزد.  چزثیهحلَل در  یّب يیتبهیٍ ییغذا هٌبثغ -3

 

 ًْنجلغِ 

 DRIجذاٍل هَاد غذائی، هَارد اعتؼوبل ٍ اعتفبدُ اس  ،ییّزم غذا ،ییثب گزٍّْب غذا ییآؽٌبّذف كلي : 

   DRIاجشاء آؽٌبيي ثب ٍيضُ : اّذاف 

 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 .را ًبم ثجزد  گزٍّْبی هختلف هَاد غذایی -1

 را تؼزیف ًوبیذ.  AI,RDA,UL   ٍDRIهفبّین  -2

 را تَضیح دّذ.  my plateرًٍذ تحَلی ّزم غذایی ٍ  -3

 ؽزح دّذ.را  ییهختلف هَاد غذا یگزٍّْبهحتَای تغذیِ ای  -4

 . ؽزح دّذ را ییگزٍُ هختلف هَاد غذااس ّز ( Serving size)یک ٍاحذ  -5

 

 دّنجلغِ 

 یبثیٍ اًَاع رٍػ ّبی ارس ِیتغذ تیٍضؼ یبثیثب ارس ییآؽٌب ّذف كلي : 

   هفَْم هیشاى ٍ تَسيغ چزثي در ثذىآؽٌبيي ثب ٍيضُ : اّذاف 

 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 . اًَاع رٍػ ّبی تي عٌجی را ًبم ثزدُ ٍ رٍػ اًذاسُ گیزی آًْب را تَضیح دّذ -1

 ؽزح دّذ. ٍتفغیز ثبلیٌی اًَاع هقبدیز تي عٌجی راکبرثزد  -2

 را تَضیح دّذ.هَرد اعتفبدُ قزار هی گیزًذ  ارسیبثی ٍضؼیت تغذیِ کِ ثزای ثیَؽیویبییهقبدیز -3

 

 يبسدّنجلغِ 

 هبدراى ثبردار( -)کَدکبى زیپذ تیدر گزٍُ ّبی آع ِیثب تغذ ییآؽٌب ّذف كلي : 

   WICآؽٌبيي ثب هفَْم ٍيضُ : اّذاف 

 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 ًیبس ّبی ٍیضُ تغذیِ ای کَدکبى در دٍراى ّبی هختلف ) ًَسادی، کَدکی، ًَجَاًی ٍ ثلَؽ ( را تَضیح دّذ. -1

 ؽزح دّذ. را عبل( 2-18هبُ ٍ  1-24هٌحٌی ّبی رؽذ )کبرثزد ٍتفغیز ثبلیٌی اًَاع رٍػ ّبی اًذاسُ گیزی  -2

 را تَضیح دّذ.  IOMاّویت ٍسى گیزی صحیح هبدر ثبردار ثز اعبط هقبدیز  -3

 ًیبسّبی تغذیِ ای هبدر ثبردار در طی دٍراى ثبرداری را ؽزح دّذ. -4

5- GDM .راتؼزیف ٍ ًحَُ هذیزیت آى را ؽزح دّذ 

 

 دٍاسدّنجلغِ 

 (عبلوٌذاى -زدُیهبدراى ؽ) زیپذ تیدر گزٍُ ّبی آع ِیثب تغذ ییآؽٌب ّذف كلي : 

   تحلیل ػضالًي ٍ كبتبثَلیغن پزٍتئیيآؽٌبيي ثب هفَْم ٍيضُ : اّذاف 

 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 را تَضیح دّذ.ؽیزدّی در دٍراى ّبی  ؽیزدُ ىهبدراًیبس ّبی ٍیضُ تغذیِ ای  -1

 .دّذ عبلوٌذاى  راؽزح یا ِیتغذ ضُیٍ یّب بسیً -2

 .عبلوٌذاى راؽزح دّذ ییدر ػبدات غذا زاتییتغ -3

 

 عیشدّنجلغِ 

 ییغذا یّب تیٍ هغوَه ییهَاد غذا یاصَل ًگْذار ثب ییآؽٌب ّذف كلي : 

  

   آؽٌبيي ثب هفبّین اهٌیت ٍ ايوٌي غذاييٍيضُ : اّذاف 
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 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 را تَضیح دّذ.  ییبیویٍ  ؽ یاًگل ،یکزٍثیه اًَاع آالیٌذُ ّبی غذایی ؽبهل آالیٌذُ ّبی -1

 .دّذ راؽزح ثِ ثذى  ییغذا یّب ٌذُیاًَاع آالػَارض ثبلیٌی ٍرٍد  -2

 .راّْبی پیؾگیزی اس آلَدگی هَاد غذایی را تَضیح دّذ -3

 

 دّنچْبرجلغِ 

 ثب  ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ًحَُ پیؾگیزی اس آى ییآؽٌب ّذف كلي : 

  

   اپیذهي چبقيَْم جذيذ عَءتغذيِ ثب تَجِ ثِ آؽٌبيي ثب هفٍيضُ : اّذاف 

 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 

 را تَضیح دّذ.  کن خًَی ّبی تغذیِ ایاًَاع  -1

 .دّذ راؽزح تؾخیص افتزاقی کن خًَی ّبی تغذیِ ای  -2

 .را تَضیح دّذ  یا ِیتغذ یّب یاًَاع کن خًَراّْبی پیؾگیزی اس -3

 ( را تَضیح دّذ.PEMعَءتغذیِ پزٍتئیي، اًزصی  ) -4

 ثز ًیبس کبلزی را تَضیح دّذ.ػَاقت دریبفت هبساد  -5

 

 پبًشدّنجلغِ 

 ثب  ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ًحَُ پیؾگیزی اس آى ییآؽٌب ّذف كلي : 

  

   آؽٌبيي ثب ػالين ظبّزی ثیوبری ّبی ًبؽي اس عَء تغذيِ ثب اعتفبدُ اس ًوبيؼ اعاليذٍيضُ : اّذاف 

 

 درپبيبى داًؾجَ قبدر ثبؽذ : 
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 غذایی هزدم تَضیح دّذ.ًقؼ فزٌّگ، عٌت ٍ هذّت را در ػبدات  -2

 اصَل تْیِ یک رصین غذایی را ؽزح دّذ. -3
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 ثغوِ تؼبلی
 جذٍل سهبًجٌذی درط

 ................کالط ؽوبرُ  ( 8-11ؽٌجِ ّب عبػت ) رٍس ٍ عبػت جلغِ : 

 ٍعیلِ کوک آهَسؽی رٍػ تذریظ هذرط هَضَع درط جلغِ

1 
 عیذ هصطفیدکتز در ثذى اًغبى یهَاد هغذ تیًقؼ ٍ اّوآؽٌبیی ثب 

 ًچَاک

 عخٌزاًی + ثحث گزٍّی

 پزٍصکتَرٍیذیَ  -ٍایت ثزد 

، تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  2

ّب ذراتیکزثَّیی اس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیث هصزف  

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک

 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی

 تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  3

 ّب يیپزٍتئ ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیث هصزف

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک

 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+  ثحث گزٍّی 

 تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  4

 ّبچزثی  ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک
 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی + ثحث گزٍّی

5 
 تیهؼب ًقؼ، کوجَد، ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب 

 یی هبکزٍ هیٌزال ّباس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث
 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی + ثحث گزٍّی دکتز ػلی عزٍػ

 تیًقؼ، کوجَد، هؼب ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  6

 ّب ٌزالیه یکزٍه ییاس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث
 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ثزد ٍایت  عخٌزاًی+  ثحث گزٍّی دکتز ػلی عزٍػ

7 
 تیهؼبًقؼ، کوجَد، ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب  

ّبی  يیتبهیٍیی اس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث

 هحلَل در آة

 ذریدکتز ثْشاد ح

 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  پَر

8 
 تیهؼب ًقؼ، کوجَد، ،ییبیویعبختوبى ؽآؽٌبیی ثب 

ّبی  يیتبهیٍیی اس حذ ٍ هٌبثغ غذا ؼیهصزف ث

 یهحلَل در چزث

 ذریدکتز ثْشاد ح

 ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی پَر

جذاٍل هَاد گزٍّْب غذایی، ّزم غذایی، ثب  ییآؽٌب 9

 DRI هَارد اعتؼوبل ٍ اعتفبدُ اس، غذائی

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک

پزٍصکتَرٍیذیَ  -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  

 ٍ اًَاع رٍػ ّبی ِیتغذ تیٍضؼ یبثیارس ثب ییآؽٌب 11

 یبثیارس
 دکتز یحیی پبعذار

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  

 زیپذ تیدر گزٍُ ّبی آع ِیتغذ ثب ییآؽٌب 11

 هبدراى ثبردار( -)کَدکبى

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی دکتز یحیی پبعذار  

) هبدراى  زیپذ تیدر گزٍُ ّبی آع ِیتغذ ثب ییآؽٌب 12

 عبلوٌذاى( -ؽیزدُ

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی دکتز یحیی پبعذار  

 تیٍ هغوَه ییهَاد غذا یاصَل ًگْذار ثب ییآؽٌب 13

 ییغذا یّب

دکتز احغبى 

 صبدقی

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  

ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ًحَُ   ثب ییآؽٌب 14

 پیؾگیزی اس آى

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  

ثیوبریْبی ًبؽی اس عَء تغذیِ ٍ ًحَُ  ثب ییآؽٌب 15

 پیؾگیزی اس آى

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  

فزٌّگ، عٌي ٍ ػبدات غذائی در راثطِ ثب  ثب ییآؽٌب 16

 ٍضغ تغذیِ فزد ٍ جبهؼِ ٍ تٌظین ثزًبهِ غذائی

 یهصطف ذیدکتزع

 ًچَاک

ٍیذیَ پزٍصکتَر -ٍایت ثزد  عخٌزاًی+ ثحث گزٍّی  

 اهتحبى پبیبى تزم 17

 

 


