
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 تغذیه  گروه آموزشی 

 تغذیه  رشته/گرایش

 فراگیران مقطع تحصیلی
                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 2رژیم درمانی  عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی          تئوری نوع واحد درسی

 سه شنبه  11-8:  ( ساعت زمان )                               3تعداد واحد :         تعداد واحد/ ساعت

 38 کد درس

 33-  1رژیم درمانی     پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 دکتر عاطفه اصحابی ،دکتر زینب فغفوری ،دکتر مریم نظری 

 تغذیه  مدرس  رشته تحصیلی

 PhD مدرس  مقطع تحصیلی

 استادیار رتبه علمی

 Ashabi_nutrition@yahoo.com پست الکترونیک

zfaghfoori@gmail.com 

 دانشکده تغذیه و علوم غذایی  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

ی تنفسی و استرس کاتابولیک  ،اختالالت مربوط به خوردن غذا ،بیماری با انواع بیماری ها دانشجویان آشنایی

نحوه تنظیم برنامه مراقبت تغذیه ای و درمان پزشکی تغذیه ای آ نها   های کبدی و کلیوی و اختالالت اعصاب و 

 و سوء تغذیه بیمارستانی 

 اهداف اختصاصی

 رژیم درمانی آن  صفرا و  بیماری های کبدی وبا  انیدانشجو ییآشنا

 و رژیم درمانی آن   شرایط کاتابولیک مانند سوختگی و تروما  با  انیدانشجو ییآشنا

 بیماری های ریه و تنفسی  و رژیم درمانی  آن با  انیدانشجو ییآشنا

 بیماری کلیوی و دیالیز و رژیم درمانی آن با انیدانشجو ییآشنا

  سوء تغذیه بیمارستانی و نحوه درمان تغذیه ای آن با  انیدانشجو ییآشنا

 اختالالت خوردن  و درمان تغذیه ای آن  با  انیدانشجو ییآشنا

 اختالالت عصبی و درمان تغذیه ای آن  با  انیدانشجو ییآشنا

 پارانترال و انترال حمایتی تغذیه با آشنایی

 

 

 روانی حرکتیحیطه  حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

*   

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو *سخنرانی و تدریس توسط استاد روش های تدریس

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی
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    کارگاه آموزشی * (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله *پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم  *         بیمار شبیه سازی شده          بحث گروهی

 *آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 *خالق دانشجویی ا       *امتحانات      *تکالیف کالسی       *حضور و غیاب

 سایر:

 منابع اصلی درس : 

 کتاب تغذیه و رژیم درمانی کراوس 

 تاب تغذیه و رژیم درمانی مادرنک

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 

  مقدمه و ارائه طرح درس مختصر و

معرفی رفرنس ها و شیوه ارزیابی 

 دانشجو 

 شاخص های  یولوژیو ات یولوژیدمیاپ،

 یها  یماریبارزیابی وضع تغذیه 

  روزیبر کبد چرب ،س دیبا تاکی کبد

 

 

11/11/99 8-11 
کالس – مجازی

 آنالین

 pdf،پاورپوینت 

 
5-3-4  

2 

 یبرا یمناسب ییغذا میرژ میتنظ 

با توجه به اختالالت و عوارض ماریب

 یداروها زیو ن یماریاز ب یناش

  یافتیدر

 یا هیو رفتار تغذ وهیش رییتغ یروشها 

 هیتغذ یها هیفوق  و توص یماریدر ب

 مربوطه  یا

 های  یماریتداخل دارووغذا در ب

 کبدی

11/11/99 

8-11 

کالس –مجازی 

 آنالین
  pdf  5-3-4پاورپوینت ، 

3 

 شاخص های  یولوژیو ات یولوژیدمیاپ،

 یها  یماریبارزیابی وضع تغذیه 

 کلیوی  

 یبرا یمناسب ییغذا میرژ میتنظ 

با توجه به اختالالت و عوارض ماریب

 یداروها زیو ن یماریاز ب یناش

 در بیماران کلیوی و دیالیزی  یافتیدر

 

 

81/11/99 

8-11 

کالس –مجازی 

 آنالین

 pdfپاورپوینت ،

 
5-3-4 



4 

 یا هیو رفتار تغذ وهیش رییتغ یروشها 

 هیتغذ یها هیفوق  و توص یماریدر ب

 مربوطه  یا

 های  یماریتداخل دارووغذا در ب

 کلیوی و دیالیزی 

3/18/99 

8-11 

کالس –مجازی 

 آنالین
 pdf  3-4-5پاورپوینت ، 

5 
  اتیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری های

 استخوانی 

  ضدالتهابیآشنایی با رژیم های 

81/8/1011 

8-11 

 مجازی
پاورپوینت با صدا و 

 کالس های آنالین

3-4-5 

6 
  نقش تغذیه در بیماریهای مختلف

استخوانی مانند استئوارتریت، 

 استئوپوروز، لوپوس و نقرس

0/3/1011 

8-11 

 مجازی
پاورپوینت با صدا و 

 کالس های آنالین

3-4-5 

3 
  آشنایی با تغذیه حمایتی انترال و

 پارانترال
11/3/1011 

8-11 
 مجازی

پاورپوینت با صدا و 

 کالس های آنالین

3-4-5 

8 
  روش های تجویز و نحوه محاسبات

 ICUانواع تغذیه در بیماران 
11/3/1011 

8-11 
 مجازی

پاورپوینت با صدا و 

 کالس های آنالین

3-4-5 

9 
تغییرات متابولیکی و پاسخ های 

 هورمونی در استرس های متابولیکی
 

11-1 
 مجازی

پاورپوینت با صدا و 

 کالس های آنالین
 5و  0، 3

11 

 تفاوت استرس با گرسنگی

سوءتغذیه و تشخیص آن در استرس 

 های متابولیک

 

 

پاورپوینت با صدا و  مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

  نیازهای تغذیه ای در شرایط استرس متابولیک 11
 پاورپوینت با صدا و مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

12 
استراتژی های تغذیه ای و روش های حمایتی در 

 استرس های متابولیکی
 

پاورپوینت با صدا و  مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

  تغذیه در جراحی ها 13
پاورپوینت با صدا و  مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

14 
 فیزیولوژی سیستم ریوی

 سوء تغذیه بر سیستم ریویاثر 

 اثر بیماری های ریوی بر تغذیه

 

پاورپوینت با صدا و  مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

15 
 بیماری سیستیک فیبروزیس

 بیماری آسم
 

پاورپوینت با صدا و  مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

16 
 بیماری مزمن انسدادی ریه

 بیماری توبرکولوزیس

 ریهسرطان 

 

پاورپوینت با صدا و  مجازی 11-1

 کالس های آنالین

 5و  0، 3

13 
دانشجویی )سوختگی، نقرس، آلزایمر، ارائه 

 پارکینسون و..(
 3 آنالین مجازی  

 تاریخ امتحان پایان ترم: تاریخ امتحان میان ترم: 

 .جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد را در عناوین درس  ک به تفکی (  ) شماره مربوطه ذیل  : لطفا روش ارزشیابی * توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

    کوتاه پاسخ   (  -2   گسترده پاسخ   -1تشریحی )  : الف 

 ( صحیح  /غلط -3    جورکردنی -2ی   چند گزینه ا -1عینی )  ب :   

 مصاحبه)شفاهی( -4 و پروژه انجام تکالیف عملی -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2



 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 3 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

                                    تاریخ تکمیل فرم :                                                                           امضاء :                          

 


