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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشتدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 پرستاری سنقرکارشناسی  3 مخاطبان : دانشجويان ترم                                                 تغذیه و تغذیه درمانی عنوان درس : 

 13-11شنبه  سه ساعت مشاوره :                                          واحد نظری  5/1  تعداد و نوع واحد :

            11-11ساعت  شنبهسه  زمان ارائه درس :                                                                               بیوشیمیدرس پیش نیاز : 

 95-91 اولنیمسال:                                                              زاد عبدالهتر دکمدرس : 

 
 

 هدف کلی درس : 

  تغذيه و رژيمهای غذايی در بیمارستانمراقبتهای با اصول  انيآشنا ساختن دانشجو
 

 ) جهت هر جلسه يک هدف (  اهداف کلی جلسات :

 
 و مفاهیم پايه علم تغذيهاهمیت تغذيه در سالمتی و بیماريها، تعاريف  -1

 ، مقادير مورد نیاز و منابع غذايینقشمتابولیسم، هضم، جذب، کربوهیدراتها: طبقه بندی،  -2

 ، مقادير مورد نیاز و منابع غذايینقشهضم، جذب، پروتئینها: متابولیسم،  -3

 ، مقادير مورد نیاز و منابع غذايینقشمتابولیسم، هضم، جذب، : طبقه بندی، لیپیدها -1

 ، مقادير مورد نیاز و منابع غذايینقشمتابولیسم،  جذب، : طبقه بندی،ويتامین ها -5

 ، مقادير مورد نیاز و منابع غذايینقشمتابولیسم، جذب، : طبقه بندی، مینرالها -1

 رژيم های پايه بیمارستانی و رژيم غذايی پر کالری و پر پروتئین، کم چربی و کم نمک -7

 و کیسه صفرا تگاه گوارش، کبددسبیماريهای در رژيم های غذايی  -8

 رژيم غذايی در اختالالت دستگاه ادراری -9

 رژيم غذايی در بیماريهای قلبی عروقی -11

 رژيم غذايی در ديابت -11

 رژيم غذايی در کم خونی ها، چاقی و الغری -12

 

 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 آشنايی با مبانی تغذيه هدف کلی :

  ویژه :اهداف 
 آشنايی با اهمیت تغذيه در سالمتی و بیماريها .1

 آشنايی با تعاريف و مفاهیم پايه علم تغذيه .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 اهمیت تغذيه در سالمتی و بیماريها را توضیح دهد.  .1
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 تعاريف و مفاهیم پايه علم تغذيه را توضیح دهد. .2

 

 جلسه دوم

 کربوهیدراتها آشنايی با هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 متابولیسم و نقش کربوهیدراتهاهضم، جذب، طبقه بندی، آشنايی با  .1

 بیماريهای مرتبط با کربوهیدراتهاآشنايی با  .2

 مقادير مورد نیاز و منابع غذايی کربوهیدراتهاآشنايی با  .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. را توضیحمتابولیسم و نقش کربوهیدراتها هضم، جذب، طبقه بندی،  .1

 را توضیح دهد.بیماريهای مرتبط با کربوهیدراتها  .2

 را توضیح دهد.مقادير مورد نیاز و منابع غذايی کربوهیدراتها  .3

 

  سومجلسه 

 پروتئینها آشنايی با هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 متابولیسم و نقش پروتئینهاهضم، جذب، آشنايی با  .1

 آشنايی با بیماريهای مرتبط با پروتئینها .2

 با مقادير مورد نیاز و منابع غذايی پروتئینها آشنايی .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 متابولیسم و نقش پروتئینها را توضیح دهد.هضم، جذب،  .1

 بیماريهای مرتبط با پروتئینها را توضیح دهد. .2

 مقادير مورد نیاز و منابع غذايی پروتئینها را توضیح دهد. .3

 

  چهارمجلسه 

 پیدهالیآشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 متابولیسم و نقش لیپیدهاهضم، جذب، آشنايی با طبقه بندی،  .1

 آشنايی با بیماريهای مرتبط با لیپیدها .2

 آشنايی با مقادير مورد نیاز و منابع غذايی لیپیدها .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 متابولیسم و نقش لیپیدها را توضیح دهد.هضم، جذب، طبقه بندی،  .1

 بیماريهای مرتبط با لیپیدها را توضیح دهد. .2

 مقادير مورد نیاز و منابع غذايی لیپیدها را توضیح دهد. .3

 

  پنجمجلسه 
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 ويتامینهاآشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 متابولیسم و نقش ويتامینهاجذب، آشنايی با طبقه بندی،  .1

 آشنايی با بیماريهای مرتبط با ويتامینها .2

 مقادير مورد نیاز و منابع غذايی ويتامینهاآشنايی با  .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 متابولیسم و نقش ويتامینها را توضیح دهد.جذب، طبقه بندی،  .1

 بیماريهای مرتبط با ويتامینها را توضیح دهد. .2

 مقادير مورد نیاز و منابع غذايی ويتامینها را توضیح دهد. .3

 

  ششمجلسه 

 مینرالها آشنايی با هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 متابولیسم و نقش مینرالهاجذب، آشنايی با طبقه بندی،  .1

 آشنايی با بیماريهای مرتبط با مینرالها .2

 آشنايی با مقادير مورد نیاز و منابع غذايی مینرالها .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 متابولیسم و نقش مینرالها را توضیح دهد.طبقه بندی، جذب،  .1

 مرتبط با پروتئینها را مینرالها دهد.بیماريهای  .2

 مقادير مورد نیاز و منابع غذايی مینرالها را توضیح دهد. .3

 

  هفتمجلسه 

 رژيم های بیمارستانیانواع آشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 ، مايع زالل و نرم(کم نمکپروتئین، کم چربی و کالری و پررژيم غذايی پر ،رژيم های پايه) رژيم های بیمارستانیآشنايی با انواع 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد.، مايع زالل و نرم( پروتئین، کم چربی و کم نمککالری و پررژيم غذايی پر ،رژيم های پايه) رژيم های بیمارستانیانواع 

 

  هشتمجلسه 

 رژيم های غذايی در بیماريهای دستگاه گوارش آشنايی با  هدف کلی :

  ویژه :اهداف 
 رژيم های غذايی در بیماريهای دستگاه گوارش  آشنايی با .1

 رژيم های غذايی در بیماريهای کبد آشنايی با .2

 رژيم های غذايی در بیماری کیسه صفرا آشنايی با .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 رژيم های غذايی در بیماريهای دستگاه گوارش را توضیح دهد. .1
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 ی کبد را توضیح دهد.رژيم های غذايی در بیماريها .2

 رژيم های غذايی در بیماری کیسه صفرا را توضیح دهد. .3

 

  نهمجلسه 

 غذايی در اختالالت دستگاه ادراری هایرژيمآشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 رژيم غذايی در بیماريهای حاد و مزمن کلیه آشنايی با .1

 رژيم غذايی در ديالیز و پیوند کلیه آشنايی با .2

 رژيم غذايی در سنگهای کلیه باآشنايی  .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد.رژيم غذايی در بیماريهای حاد و مزمن کلیه  .1

 را توضیح دهد.رژيم غذايی در ديالیز و پیوند کلیه  .2

 را توضیح دهد.رژيم غذايی در سنگهای کلیه  .3

 

  دهمجلسه 

 قلبی عروقیرژيم غذايی در بیماريهای آشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 رژيم غذايی در نارسايیهای قلبی  آشنايی با .1

 رژيم غذايی در بیماران هیپرلیپیدمیک آشنايی با .2

 رژيم غذايی در فشار خون آشنايی با .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد.رژيم غذايی در نارسايیهای قلبی  .1

 توضیح دهد.را رژيم غذايی در بیماران هیپرلیپیدمیک  .2

 را توضیح دهد.رژيم غذايی در فشار خون  .3

 

  یازدهمجلسه 

 ديابترژيم غذايی در آشنايی با  هدف کلی :

  اهداف ویژه :
 2و  1ديابت نوع  آشنايی با .1

 2و  1رژيم غذايی در ديابت نوع  آشنايی با .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد.2و  1ديابت نوع  .1

 را توضیح دهد. 2و  1رژيم غذايی در ديابت نوع  .2

 

  دوازدهمجلسه 

 رژيم غذايی در کم خونی ها، چاقی و الغریآشنايی با  هدف کلی :
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  اهداف ویژه :
  آشنايی با رژيم غذايی در انواع کم خونی ها .1

  آشنايی با رژيم غذايی در چاقی و الغری .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 را توضیح دهد. انواع کم خونی هارژيم غذايی در  .1

 را توضیح دهد. رژيم غذايی در چاقی و الغری .2

 

 سیزدهمجلسه 

 امتحان پايان ترم

 

 منابع : 

 محمد خلیلیترجمه دکتر جلد اول، : 2112 کراوس هياصول تغذ-1

 دفریشترجمه دکتر فرزاد جلد دوم، : 2112 کراوس هياصول تغذ-2

 : زير نظر فريبا شیخ1382تغذيه ايران راهنمای رژيم درمانی انجمن  -3

3-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

5-Dudek Nutrition Essentials for Nursing Practice. (2006) 

  

 روش تدریس : 

 سخنرانی ، بحث گروهی  

 

 رسانه های کمک آموزشی : 

 ويديو پروژکتور   –وايت برد 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون  آزمون

     آزمون میان دوره 

   21 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  -1

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش نمايند -5
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 بسمه تعالی
 

 جدول زمانبندی درس

 ......3....کالس شماره  ( 11-11نبه ها ساعت )شسه روز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 زاددکتر عبداله هتعاریف و مفاهیم پایه علم تغذی، اهمیت تغذیه در سالمتی و بیماریها 1/7/59 1

ر مورد نیاز ، مقادینقشمتابولیسم،  هضم، جذب،کربوهیدراتها: طبقه بندی،  13/7/59 2

 و منابع غذایی

زاددکتر عبداله  

زاددکتر عبداله ذایی، مقادیر مورد نیاز و منابع غنقشمتابولیسم،  جذب،هضم، پروتئینها:  22/7/59 3  

یاز و ، مقادیر مورد ننقشمتابولیسم،  هضم، جذب،: طبقه بندی، لیپیدها 27/7/59 1

 منابع غذایی

زاددکتر عبداله  

منابع  ، مقادیر مورد نیاز ونقشمتابولیسم، جذب، : طبقه بندی، ویتامینها 1/8/59 9

 غذایی

زاددکتر عبداله  

ابع ، مقادیر مورد نیاز و مننقشمتابولیسم، جذب، : طبقه بندی، مینرالها 11/8/59 1

 غذایی

زاددکتر عبداله  

رژیم های پایه بیمارستانی و رژیم غذایی پر کالری و پر پروتئین، کم  18/8/59 7

 چربی و کم نمک

زاددکتر عبداله  

زاددکتر عبداله دستگاه گوارش، کبد و کیسه صفرارژیم های غذایی در بیماریهای  29/8/59 8  

  رژیم غذایی در اختالالت دستگاه ادراری 2/5/59 5

 

زاددکتر عبداله  

  رژیم غذایی در بیماریهای قلبی عروقی 5/5/59 12

 

زاددکتر عبداله  

زاددکتر عبداله رژیم غذایی در دیابت 11/5/59 11  

زاددکتر عبداله رژیم غذایی در کم خونی ها، چاقی و الغری 23/5/59 12  

  پایان ترم امتحان  13

 

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

 تاریخ ارسال :                         تاریخ ارسال:                                       تاریخ تحویل:                         

 

 


