
 تغذی

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 تغذیه  گروه آموزشی 

 تغذیه  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته           پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

 کارآموزی در عرصه )بیمارستان ( عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ��عملی          تئوری نوع واحد درسی

 -:  ( ساعت زمان )                          9تعداد واحد :              تعداد واحد/ ساعت

 44 کد درس

 کلیه دروس کارشناسی  پیش نیاز/هم نیاز 

نام و نام خانوادگی 

 مدرس / مدرسین 
 جیدی احمد  –الهه قدس –مریم نظری –عاطفه اصحابی 

 تغذیه  رشته تحصیلی مدرس 

 کارشناسی ارشد  –دکتری تخصصی  مقطع تحصیلی مدرس 

 استادیار  رتبه علمی

 Ashabi_nutrition@yahoo.com  پست الکترونیک

 34544836-023گرمسار ،آرادان ، دانشکده تغذیه و علوم غذایی آدرس / شماره تماس

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

 ،گوارش و کبد و هیتغذیه درمانی بیماریها در بخش قلب ،کل دانشجو بعد از گزراندن این درس قادر خواهد بود

ارزیابی و پایش بیماران بستری در بخش های مختلف را انجام  حینحوه صح و درک کند و کودکان  ICUسرپایی ، 

 دهد و قادر خواهد بود رژیم غذایی مناسب در بیماری مختلف بستری در بیمارستان تدوین و ارائه دهد. 

 اختصاصیاهداف 

   کسب مهارت و توانایی استخراج اطالعات مورد نیازر از پرونده بیمار و توانایی  ارزیابی تغذیه ای

و کودکان و تدوین رژیم  ICUسرپایی ،  ،گوارش و کبد و و دیالیز  هیدر بخش قلب ،کلبیماران بستری 

مهارت در سیستم مدیریت غذایی بیمارستان  و تنظیم برنامه غذایی غذایی و ارائه صحیح به بیمار  در 

 مناسب برای بیماران بستری و پرسنل بیمارستان 

  و استفاده آن در تدوین بیماران بستری از پرونده تحلیل نتایج داده های آزمایشگاهی کسب مهارت

 رژیم غذایی صحیح  

  

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

* * * 

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    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  

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

mailto:Ashabi_nutrition@yahoo.com


 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  مدیریتی 

 کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 منابع اصلی درس : 
1. Human nutrition 

2. Nutrition and Diagnosis-Related Care 

 کتاب تغذیه و رژیم درمانی کراوس -1

 کتاب تغذیه و رژیم درمانی مادرن -2

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 عناوین کلی درس در هر جلسه 

تاریخ 

 ارائه

ساعت 

 ارائه
 مواد و وسایل آموزشی  روش تدریس

روش *

 ارزشیابی

1 

 Medical) بيماران خوانی پروندهآشنایی با 

recording) اختصاري لغات و (Abbreviation) 

،سندرم نفروتيک  CKD)ي کليوي بيماریها به مربوط

دد، و غ ابتیقلب ،د  (،سنگ کليه و بيماران دیاليزي

  درمان وو کودکان  ICU،  یی،گوارش و کبد و سرپا

 را آشنا شود .  آنها

 

مهر ماه 

تا انتهاي 

 ترم 

8-12 
حضور بر بالين 

 بيمار 

 –پرونده هاي پزشکی 

پاورپوینت و جزوه 

PDF 

2-3-4-5 

 
آشنایی با تحليل داده هاي آزمایشگاهی با توجه به 

 نوع بيماري 

مهر ماه 

تا انتهاي 

 ترم 

8-12 
مجازي و حضور 

 بر بالين بيمار 

 –پرونده هاي پزشکی 

پاورپوینت و جزوه 

PDF 

2-3-4-5 

2 

 بيماران و رژیم درمانیغذائي نيازهايآشنایی با 

،گوارش و کبد و  هيو غدد،کل ابتیقلب ،د مبتال

 و کودکان ICU،  ییسرپا

مهر ماه 

تا انتهاي 

 ترم 

8-12 
مجازي و حضور 

 بر بالين بيمار 

 –پرونده هاي پزشکی 

پاورپوینت و جزوه 

PDF 

2-3-4-5 

3 

 مبتال بيماران و پایش  اي تغذیه وضعيتبررسی 

،گوارش و کبد  هيو غدد،کل ابتیقلب ،دبيماري هاي 

 و کودکان ICU،  ییو سرپا

مهر ماه 

تا انتهاي 

 ترم 

8-12 
مجازي و حضور 

 بر بالين بيمار 

 –پرونده هاي پزشکی 

پاورپوینت و جزوه 

PDF 

2-3-4-5 

4 

بيماري هاي   به مبتال بيماران غذایی ي تعيين برنامه

،  یی،گوارش و کبد و سرپا هيو غدد،کل ابتیقلب ،د

ICU و آموزش ارائه صحيح رژیم و گروه  و کودکان

 هاي غذایی  به بيمار 

مهر ماه 

تا انتهاي 

 ترم 

8-12 
مجازي و حضور 

 بر بالين بيمار 

 –پرونده هاي پزشکی 

پاورپوینت و جزوه 

PDF 

2-3-4-5 

5 
 آشنایی با تداخالت دارویی در بيماري هاي مختلف

  در بخش هاي مذکور 

مهر ماه 

تا انتهاي 

 ترم 

8-12 
مجازي و حضور 

 بر بالين بيمار 

 –پرونده هاي پزشکی 

پاورپوینت و جزوه 

PDF 

2-3-4-5 

 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 

https://www.amazon.com/Nutrition-Diagnosis-Related-Care-Escott-Stump/dp/1608310175


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

 ) لطفا قید نمایید (سایر  - 7 (کوئیزآزمون ) -6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                                                           23/6/1400تاریخ تکمیل فرم :        

 


