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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 بهداشتدانشکده 
 قالب نگارش طرح درس

 
 کارشناسی ارشد تغذيهرشته  1ترم مخاطبان : دانشجويان                                                 1رژیم درمانی  عنوان درس : 

 13-11چهارشنبه  ساعت مشاوره :         واحد نظری  3 تعداد و نوع واحد :
 8-11سه شنبه  زمان ارائه درس :                                                                                          ندارددرس پیش نیاز : 

 90-96 اولنیمسال:                      *(%05)، هادی عبداله زاد(%05)سید مصطفی نچواکمدرس : 

 طراح طرح درس*
 

 هدف کلی درس : 

 اصول رژيم درمانی و نحوۀ تنظیم رژيم های غذايی در مراکز درمانیبا  انيآشنا ساختن دانشجو
 

 ) جهت هر جلسه يک هدف (  اهداف کلی جلسات :

 تیم درمان و پرونده پزشکیآشنايی با  -1

 پزشکی واژگان پزشکی و عاليم اختصاری موجود در پرونده هایآشنايی با  -2

 ( و نحوۀ نوشتن گزارش پیشرفت مراقبتهای تغذيه ایSOAPآشنايی با گزارش پیشرفت ) -3

 نحوۀ مصاحبه با بیماربا آشنايی  -1

 بستری  اننحوۀ ارزيابی وضعیت تغذيه بیمارآشنايی با  -0

 بستری  انآشنايی با نحوۀ ارزيابی وضعیت تغذيه بیمار -6

 بستری اننحوۀ ارزيابی رژيم غذايی بیمارآشنايی با  -7

 رژيمهای معمولی بیمارستانیآشنايی با  -8

 رژيمهای تغییر يافته بیمارستانی )مايع زالل، مايع کامل، نرم، رژيم ديسفاژی، محدود از فیبر، پرفیبر، پرکالری و پرپرونئین(آشنايی با  -9

 آشنايی با بیماريهای ذخیرۀ گلیکوژن و اختالالت اکسیداسیون اسیدهای چرب -15

 غذايی در اختالالت متابولیکی )فیبروکیستیک و بیماری شربت افرا( رژيمهای آشنايی با  -11

 رژيمهای غذايی در اختالالت متابولیکی )فنیل کتونوری و گاالکتوزمی( آشنايی با  -12

 رژيمهای غذايی در استرسهای متابولیکی )عفونت، سوختگی و جراحی(آشنايی با  -13

 آشنايی با نحوۀ تغذيه با لوله و گاواژ  -11

 تغذيه وريدیآشنايی با  -10

 آشنايی با تداخالت غذا و دارو -16
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 اهداف ويژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه : 

 جلسه اول 

 آشنايی با تیم درمان و پرونده پزشکی هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با تیم درمان و جايگاه متخصص تغذيه در آن .1

 آشنايی با پرونده پزشکی .2

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 .تیم درمان را بشناسد و جايگاه متخصص تغذيه در آن را توضیح دهد .1

 توضیح بدهد. انواع پرونده های پزشکی و اجزای آن را .2

 

 دوم  جلسه 

 آشنايی با واژگان پزشکی و عاليم اختصاری موجود در پرونده های پزشکی هدف کلی :

 اهداف ویژه :

 رايج در علم پزشکی ات ترکیبیپیشوندها و کلم سوندها،پبا آشنايی  .1

 آشنايی با عاليم اختصاری موجود در پرونده های پزشکی .2

 درپایان دانشجو قادر باشد :

 .توضیح دهدپسوندها، پیشوندها و کلمات ترکیبی رايج در علم پزشکی را  .1

 توضیح دهد. را عاليم اختصاری موجود در پرونده های پزشکی  .2

 

 جلسه سوم 

 ( و نحوۀ نوشتن گزارش پیشرفت مراقبتهای تغذيه ایSOAPآشنايی با گزارش پیشرفت ) کلی :هدف 

 اهداف ویژه : 

 گزارش پیشرفت و اجزای آنآشنايی با  .1

 آشنايی با نحوۀ نوشتن گزارش پیشرفت مراقبتهای تغذيه ای .2

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 گزارش پیشرفت و اجزای آن را توضیح دهد. .1

 نوشتن گزارش پیشرفت مراقبتهای تغذيه ای را را توضیح دهد.نحوۀ  .2

 

 جلسه چهارم

 آشنايی با نحوۀ مصاحبه با بیمار هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 مصاحبه با بیمار و هدفهای انجام مصاحبهآشنايی با  .1

 آشنايی با انواع سؤاالت در مصاحبه با بیمار )سؤاالت باز و بسته( .2

 مصاحبهآشنايی با نحوۀ کنترل  .3

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 مصاحبه با بیمار و هدف از انجام مصاحبه را توضیح دهد. .1
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 را توضیح دهد. انواع سؤاالت در مصاحبه با بیمار )سؤاالت باز و بسته( .2

 .دهد حیتوضو خالصه کردن آن را نحوۀ کنترل مصاحبه  .3

 

 جلسه پنجم: 

 آشنايی با نحوۀ ارزيابی وضعیت تغذيه بیماران بستری هدف کلی : 

 اهداف ویژه : 

 ارزيابی وضعیت تغذيه آشنايی با .1

 ، پروتنئینهای سوماتیک(TSFآشنايی با اندازه گیريهای آنتروپومتريک )قد، وزن، اندازۀ جثه، ذخاير چربی،  .2

 :درپایان دانشجو قادر باشد

 ارزيابی وضعیت تغذيه را توضیح دهد. .1

 ، پروتنئینهای سوماتیک( را توضیح دهد.TSFاندازه گیريهای آنتروپومتريک )قد، وزن، اندازۀ جثه، ذخاير چربی، نحوۀ  .2

 

 ششمجلسه 

 آشنايی با نحوۀ ارزيابی وضعیت تغذيه بیمار ان بستری  هدف کلی :

 ايمنی، پروتئینهای احشايی(اندازه گیريهای بیوشیمیايی )پروتئینهای سرم، فعالیت آشنايی با  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 مقادير آزمايشگاهی پروتئینهای سرم، فعالیت ايمنی، پروتئینهای ساختمانی را تفسیر نمايد. .1

 ساير اندازه گیريهای هماتولوژيک )آهن، کم خونیها، لیپیدها( را تفسیر نمايد. .2

 دهد.میزان نیاز به انرژی، پروتئین و مايعات را شرح  .3

 

  هفتم جلسه 

 آشنايی با نحوۀ ارزيابی رژيم غذايی بیمار بستری  هدف کلی :

 اهداف ویژه :  

 ساعت خوراک، ثبت غذايی، پرسشنامه بسامد خوراک( 21آشنايی با روشهای ارزيابی رژيم غذايی )يادآمد  .1

 جانشینی و هرم غذايی(، لیست DRIبرآورد میزان مواد مغذی رژيم غذايی و مقايسه با راهنماهای غذايی ) .2

 در پایان دانشجو قادر باشد : 

 انواع روشهای ارزيابی رژيمهای غذايی را توضیح دهد. .1

 نحوۀ ارزيابی کفايت رژيم غذايی را توضیح دهد. .2

 

 هشتمجلسه 

 رژيمهای بیمارستانیانواع آشنايی با  هدف کلی :

 پرپروتئین، رژيم محدود از فیبر و رژيم پر فیبرآشنايی با رژيم معمولی، رژيم پرکالری و ویژه : اهداف 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 مشخصات رژيم معمولی را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد. .1

 ا با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد.مشخصات رژيم پرکالری و پرپروتئین را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن ر .2

 مشخصات رژيم پر فیبر را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد. .3
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 مشخصات رژيم محدود از فیبر را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد. .1

 

 جلسه نهم

 رژيمهای تغییر يافته بیمارستانیآشنايی با  هدف کلی :

 آشنايی با رژيم مايع زالل، رژيم مايع کامل، رژيم نرم، رژيم ديسفاژی اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 دهد. مشخصات رژيم مايع زالل را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح .1

 مشخصات رژيم مايع کامل را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد. .2

 مشخصات رژيم نرم را توضیح دهد و موارد کاربرد و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد. .3

 د و کفايت تغذيه ای آن را با يک نمونه رژيم غذايی شرح دهد.مشخصات رژيم ديسفاژی را توضیح دهد و موارد کاربر .1

 

 جلسه دهم

 آشنايی با رژيمهای غذايی در اختالالت متابولیکی )بیماريهای ذخیرۀ گلیکوژن و اختالالت اکسیداسیون اسیدهای چرب( هدف کلی :

 اسیدهای چربآشنايی با بیماريهای ذخیرۀ گلیکوژن و اختالالت اکسیداسیون  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 بیماريهای ذخیرۀ گلیکوژن را توضیح دهد و نقش متخصص تغذيه را در درمان آنها تشريح نمايد. .1

 اختالالت اکسیداسیون اسیدهای چرب را توضیح دهد و نقش متخصص تغذيه را در درمان آنها تشريح نمايد. .2

 

 جلسه یازدهم

 آشنايی با رژيمهای غذايی در اختالالت متابولیکی )فیبروکیستیک و بیماری شربت افرا(  هدف کلی :

 آشنايی با رژيمهای غذايی در اختالالت متابولیکی )فیبروکیستیک و بیماری شربت افرا(اهداف ويژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 با رژيم ويژۀ آن توضیح دهد.را فیبروکیستیک  بیماری .1

 شربت افرا را با رژيم ويژۀ آن توضیح دهد. بیماری .2

 

 جلسه دوازدهم

 آشنايی با رژيمهای غذايی در اختالالت متابولیکی )فنیل کتونوری و گاالکتوزمی(  هدف کلی :

 آشنايی با رژيمهای غذايی در اختالالت متابولیکی )فنیل کتونوری و گاالکتوزمی( اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 ماری فنیل کتونوری را با رژيم ويژۀ آن توضیح دهد.بی .1

 بیماری گاالکتوزمی را با رژيم ويژۀ آن توضیح دهد. .2

 

 جلسه سیزدهم

 آشنايی با رژيمهای غذايی در استرسهای متابولیکی )عفونت، سوختگی و جراحی( هدف کلی :

 آشنايی با استرسهای متابولیکی و نقش تغذيه در آنها  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 
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 پاسخ متابولیکی به استرس را توضیح دهد. .1

 نحوۀ از دست رفتن نیتروژن را توضیح دهد. .2

 اثرات تغذيه بر استرسهای متابولیکی را توضیح دهد. .3

 نیاز به پروتئین، انرژی و ريزمغذيها را تشريح نمايد. .1

 

 دهمچهارجلسه 

 و گاواژ  آشنايی با نحوۀ تغذيه با لوله هدف کلی :

 آشنايی با تغذيه با لوله و فرموالهای بکار رفته در اين روشاهداف ویژه : 

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 معیارهای الزم برای حمايت تغذيه ای مناسب را توضیح دهد. .1

 انواع روشهای تغذيه با لوله را توضیح دهد. .2

 دهد.انواع فرموالهای بکار رفته در تغذيه با لوله را توضیح  .3

 عوارض تغذيه با لوله را توضیح دهد. .1

 

 جلسه پانزدهم

 آشنايی با تغذيه وريدی هدف کلی :

   تغذيه وريدی و محلولهای بکار رفته در آنآشنايی با  اهداف ویژه :

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 معیارهای الزم برای تغذيه وريدی مناسب را توضیح دهد. .1

 توضیح دهد.انواع روشهای تغذيه وريدی را  .2

 انواع فرموالهای بکار رفته در تغذيه وريدی را توضیح دهد. .3

 عوارض تغذيه وريدی را توضیح دهد. .1
 

 جلسه شانزدهم

 آشنايی با تداخالت غذا و دارو هدف کلی :

 اهداف ویژه : 

 آشنايی با فارماکودينامیک، فارماکوکینتیک، فارماکوژنومیک .1

 آشنايی با اثر غذا و تغذيه بر داروها .2

 آشنايی با داروها بر غذا وتغذيه .3

 درپایان دانشجو قادر باشد : 

 اصطالحات فارماکودينامیک، فارماکوکینتیک و فارماکوژنومیک را توضیح دهد. .1

 را توضیح دهد. اثر غذا و تغذيه بر داروها .2

 را توضیح دهد. داروها بر غذا وتغذيهاثر  .3

 

 همهفدجلسه 

 امتحان پايان ترم
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 منابع : 

 : تألیف فرانسیس جی زيمن، دنیس ام نی. ترجمه نسرين امیدوار، آزاده امین پور، رؤيا رياضی1373تغذيه بالینی کاربرد -1

 دفریشترجمه دکتر فرزاد جلد دوم، : 2512 کراوس هياصول تغذ-2

 محمد خلیلیترجمه دکتر جلد اول، : 2512 کراوس هياصول تغذ-3

 : زير نظر فريبا شیخ1382راهنمای رژيم درمانی انجمن تغذيه ايران -1
5-Krause’s Food & The nutrition Care Process (2012) 

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

 

 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 

   25 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 -0
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 جدول زمانبندی درس

 ..........11......کالس شماره  ( 8-11نبه ها ساعت )سه شروز و ساعت جلسه : 

 

 مدرس موضوع درس تاریخ جلسه

 آشنایی با تیم درمان و پرونده پزشکی 6/7/59 1

 

 زادهادی عبداله دکتر

 زادهادی عبداله دکتر آشنایی با واژگان پزشکی و عالیم اختصاری موجود در پرونده های پزشکی 11/7/59 2

ی مراقبتها( و نحوۀ نوشتن گزارش پیشرفت SOAPآشنایی با گزارش پیشرفت ) 22/7/59 1

 تغذیه ای

 زادهادی عبداله دکتر

زاددکتر هادی عبداله آشنایی با نحوۀ مصاحبه با بیمار 27/7/59 4  

زاددکتر هادی عبداله آشنایی با نحوۀ ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران بستری  4/8/59 9  

 زادهادی عبداله دکتر آشنایی با نحوۀ ارزیابی وضعیت تغذیه بیماران بستری  11/8/59 6

 آشنایی با نحوۀ ارزیابی رژیم غذایی بیماران بستری 18/8/59 7

 

 زادهادی عبداله دکتر

نچواک یمصطف دیدکترس آشنایی با رژیمهای معمولی بیمارستانی 29/8/59 8  

آشنایی با رژیمهای تغییر یافته بیمارستانی )مایع زالل، مایع کامل، نرم، رژیم  2/5/59 5

 دیسفاژی، محدود از فیبر، پرفیبر، پرکالری و پرپرونئین(

نچواک یمصطف دیدکترس  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنایی با بیماریهای ذخیرۀ گلیکوژن و اختالالت اکسیداسیون اسیدهای چرب 5/5/59 12  

آشنایی با رژیمهای غذایی در اختالالت متابولیکی )فیبروکیستیک و بیماری  16/5/59 11

 شربت افرا( 

نچواک یمصطف دیدکترس  

آشنایی با رژیمهای غذایی در اختالالت متابولیکی )فنیل کتونوری و  21/5/59 12

 گاالکتوزمی( 

نچواک یمصطف دیدکترس  

متابولیکی )عفونت، سوختگی و آشنایی با رژیمهای غذایی در استرسهای  12/5/59 11

 جراحی(

نچواک یمصطف دیدکترس  

نچواک یمصطف دیدکترس آشنایی با نحوۀ تغذیه با لوله و گاواژ  7/12/59 14  

 آشنایی با تغذیه وریدی 14/12/59 19

 

نچواک یمصطف دیدکترس  

 زادهادی عبداله دکتر آشنایی با تداخالت غذا و دارو 21/12/59 16

  پایان ترم امتحان  17

 

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

 تاریخ ارسال :                         تاریخ ارسال:                                       تاریخ تحویل:                         

 

 


