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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشتدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذيه 3 مخاطبان : دانشجويان ترم                                                               بالینی تغذيه عنوان درس : 

 13-14شنبه دو ساعت مشاوره :                                                      واحد عملی( 1و نظری  واحد  1) واحد 2 تعداد و نوع واحد :

            14-11ساعت  شنبهيک زمان ارائه درس :                                                                                           2و  1تغذيه پیشرفته درس پیش نیاز : 

 69-61 اولنیمسال:                                  *(%33)، دکتر عبداله زاد(%23)دکتر نوروزی، (%23)دکتر پاسدار ،(%33)نچواک دکترمدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

و  قلبی عروقی، کلیوی، تحت مراقبتهای شديد، سوختگی، جراحیدر بیماران رژيمهای غذايی مورد در  پیشرفتهو مباحث  میبا مفاه انيآشنا ساختن دانشجو

 سرطان
 

 اهداف کلی جلسات : ) جهت هر جلسه يک هدف ( 

 قلبی عروقی بیماريهایعوامل خطر و اتیولوژی آشنايی با  -1

 کلیهآشنايی با سندرم نفروتیک و نارسايی حاد و مزمن  آشنايی با رژيم غذايی بیماران قلبی عروقی و -2

 رژيم غذايی بیماران کلیوینارسايی کلیه در مراحل آخر، پیوند کلیه، انواع ديالیز، سنگهای کلیه و آشنايی با  -3

 ICUبا رژيمهای غذايی بیماران آشنايی  -4

 NICUرژيمهای غذايی بیماران آشنايی با  -9

 جراحی رژيمهای غذايی در سوختگی وآشنايی با  -1

 آشنايی با روشهای حمايت تغذيه ای -7

 رژيم غذايی در سرطانو انواع روشهای درمان و عوارض تغذيه ای آنها اتیولوژی،  با آشنايی  -8

روز (: مراجعه به بیمارستان )آشنا نمودن دانشجويان با بخشهای مختلف بیمارستان، نحوۀ مصاحبه با بیماران، خواندن پروندۀ  1قسمت عملی ) -6

 کالس(پزشکی، تهیۀ رژيم غذايی برای بیمار و ارايۀ آن در 

 

 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 

 جلسه اول 

 قلبی عروقی هایبیماريبا  يیآشنا هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 قلبی عروقی هایاتیولوژی بیماريبا  يیآشنا .1

 قلبی عروقی هایآتروسکلروز و پروفايل لیپیدی در بیماريبا  يیآشنا .2

 هايپرلیپیدمی ژنتیکیآشنايی با  .3

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 .را شرح دهد قلبی عروقی هایاتیولوژی بیماري .1
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 شرح دهد.را قلبی عروقی  هایآتروسکلروز و پروفايل لیپیدی در بیماري .2

 انواع هايپرلیپیدمی ژنتیکی را توضیح دهد. .3

 

 دوم  جلسه 

 بیماريهای کلیهانواع رژيم غذايی بیماران قلبی و آشنايی با با آشنايی  هدف کلی :

 اهداف ويژه :

 آشنايی با رژيم غذايی بیماران قلبی  .1

 آشنايی با سندروم نفروتیک .2

 آشنايی با نارسايی حاد و مزمن کلیه  .3

 درپايان دانشجو قادر باشد :

 رژيم غذايی بیماران قلبی را شرح دهد. .1

 سندروم نفروتیک را توضیح دهد. .2

 نارسايی حاد و مزمن کلیه را توضیح دهد. .3

 

 جلسه سوم 

 آشنايی با بیماريهای کلیوی و رژيم غذايی بیماران کلیوی هدف کلی :

 اهداف ويژه : 

 آشنايی با نارسايی کلیه در مراحل آخر  .1

 آشنايی با پیوند کلیه و انواع ديالیز  .2

 آشنايی با انواع سنگهای کلیوی .3

 آشنايی با رژيم غذايی بیماران کلیوی .4

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 نارسايی کلیه در مراحل آخر را شرح دهد. .1

 پیوند کلیه و انواع ديالیز را شرح دهد. .2

 انواع سنگهای کلیوی را شرح دهد. .3

 رژيم غذايی بیماران کلیوی را شرح دهد. .4

 

 جلسه چهارم

 ICUرژيمهای غذايی بیماران با  يیآشنا هدف کلی :

  ICU در ارائۀ رژيم غذايی برای بیماراناهداف ويژه : 

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 را شرح دهد. ICUرژيمهای غذايی بیماران  .1

 .دهدرا توضیح  ICUبیماران توصیه های غذايی  .2

 

 لسه پنجمج

 NICUرژيمهای غذايی بیماران با  يیآشنا هدف کلی :



 3 

 NICU در ارائۀ رژيم غذايی برای بیماران اهداف ويژه :

 :درپايان دانشجو قادر باشد

 را شرح دهد. NICUرژيمهای غذايی بیماران  .1

 .دهدرا توضیح  NICUبیماران توصیه های غذايی  .2

 

 ششمجلسه 

 آشنايی با رژيمهای غذايی در سوختگی و جراحی هدف کلی :

  اهداف ويژه :
 آشنايی با رژيمهای غذايی در سوختگی  .1

 آشنايی با رژيمهای غذايی در جراحی  .2

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 تنظیم نمايد.يک برنامۀ غذايی برای بیماران دچار سوختگی  .1

 تنظیم نمايد. يک برنامۀ غذايی برای بیماران جراحی شده .2

 

  هفتم جلسه 

 آشنايی با روشهای حمايت تغذيه ای  هدف کلی :

  اهداف ويژه : 
  ENآشنايی با انواع فرمولهای تغذيه ای و نحوۀ  .1

  TPNآشنايی با انواع فرمولهای تغذيه ای و نحوۀ  .2

 در پايان دانشجو قادر باشد : 

 را شرح دهد.  ENدر  و فرمولهای تغذيه ای و توصیه های غذايی نحوۀ تغذيه  .1

 را شرح دهد. TPNدر  و فرمولهای تغذيه ای نحوۀ تغذيه و توصیه های غذايی  .2

 

 هشتمجلسه 

 آشنايی با  سرطان هدف کلی :

 ويژه : اهداف 

 آشنايی با  اتیولوژی سرطان .1

 آشنايی با  انواع روشهای درمان و عوارض تغذيه ای آنها در سرطان  .2

 آشنايی با رژيم غذايی بیماران سرطانی .3

 درپايان دانشجو قادر باشد : 

 بیماری سرطان را شرح دهد.اتیولوژی  .1

 یح دهد.انواع روشهای درمان و عوارض تغذيه ای آنها در سرطان را توض .2

 .دهدرا توضیح  یسرطان رژيم غذايی بیماران .3
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 منابع : 

 محمد خلیلیترجمه دکتر جلد اول، : 2312 کراوس هياصول تغذ-1

 : زير نظر فريبا شیخ1382راهنمای رژيم درمانی انجمن تغذيه ايران -2
3-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

4-Modern Nutrition in Health and Disease (2014). Catharine Ross, et al. 

 

 روش تدريس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

     آزمون میان دوره 

   23 تشريحی آزمون پايان دوره 

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :

  از دانشجويان محترم انتظار می رود :

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند  -1

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمايند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گويی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند  -3

 .از ديگر منابع و سايت های معتبر علمی استفاده نمايند  -4

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند -9
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 بسمه تعالی
 جدول زمانبندی درس

 ...11..کالس شماره  ( 11-11ساعت ) نبهيکشروز و ساعت جلسه : 

 مدرس موضوع درس تاريخ جلسه

 بیماريهای قلبی عروقیآشنايی با اتیولوژی و عوامل خطر  1/7/59 1

 

 زاددکتر هادی عبداله

آشنايی با رژيم غذايی بیماران قلبی عروقی و آشنايی با سندرم نفروتیک و  11/7/59 2

 نارسايی حاد و مزمن کلیه

زاددکتر هادی عبداله  

آشنايی با نارسايی کلیه در مراحل آخر، پیوند کلیه، انواع ديالیز، سنگهای کلیه  11/7/59 3

 رژيم غذايی بیماران کلیویو 

زاددکتر هادی عبداله  

 دکتر نوروزی ICUآشنايی با رژيمهای غذايی بیماران  29/7/59 1

 دکتر نوروزی NICUآشنايی با رژيمهای غذايی بیماران  2/1/59 9

نچواک یمصطف دیدکترس آشنايی با رژيمهای غذايی در سوختگی و جراحی 5/1/59 1  

نچواک یمصطف دیدکترس روشهای حمايت تغذيه ای آشنايی با 11/1/59 7  

آشنايی با  اتیولوژی، انواع روشهای درمان و عوارض تغذيه ای آنها و رژيم  23/1/59 1

 غذايی در سرطان

نچواک یمصطف دیدکترس  
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روز (: مراجعه به بیمارستان )آشنا نمودن دانشجويان با بخشهای  1قسمت عملی ) هفته اول بهمن ماه

بیمارستان، نحوۀ مصاحبه با بیماران، خواندن پروندۀ پزشکی، تهیۀ رژيم  مختلف

 غذايی برای بیمار و ارايۀ آن در کالس(

 واکنچ یمصطف دیدکترس

 دکتر يحیی پاسدار

 زاددکتر هادی عبداله

 
 

  پايان ترم امتحان  17

 

 

 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول                 نام و امضای مدير گروه:                         نام و امضای مدرس:           

 تاريخ ارسال :         تاريخ ارسال:                                              تاريخ تحويل:                        

 


