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 معرفي و اهداف درس

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052. معرفي مختصري در حدود 1

آشنا شده، انواع رژیم  و حفظ سلامتپیشگیری از بیماری های مزمن  تغذیه سالم در اهمیتدرس دانشجو با  یندر ا

در بیماری تغذیه و رژیم درمانی  یاتکلحمایت های تغذیه ای و انواع های غذایی بیمارستانی را فرا می گیرد و اصول 

 .یردگ یرا فرا مهای مختلف 

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس

به خوبی  و حفظ سلامتمزمن  یها یماریاز ب یشگیریسالم در پ یهتغذ یتاهمدر پایان درس دانشجو باید بتواند  -7

 شرح دهد.

 آشنا شود. یمارستانیب ییغذا یها یمانواع رژبا  -9

 کند.تشریح را  یا یهتغذ یها یتحما اصول انواع بتواند -9

 .ارائه دهدمختلف را  یها یماریدر ب یدرمان یمو رژ یهتغذ یاتکل بتواند -0

 

 ارگاه/دوره:/كاهداف اختصاصي درس

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 
 .به خوبی بشناسددر حفظ سلامت را  یهتغذ علم و اهمیتنقش  .7-7

 را بازگو کند. و مفهوم آن اجزای یک الگوی غذایی سالم .7-9

 به خوبی شرح دهد. رامزمن  یها یماریاز ب یشگیریسالم در پ یهتغذ اهمیت .7-9

 به عنوان پایه یک رژیم غذایی سالم با هدف پیشگیری از ابتلا به بیماری های مزمن بازگو اولیه را غذایی توصیه های .7-0

 . یدنما

 .رژیم غذایی استاندارد یا نرمال را شرح دهداجزای یک  .9-7

مکانیکی و رژیم های  از نظرغذایی تعدیل شده های مثل رژیم پایه  بیمارستانیانواع رژیم های غذایی تعدیل شده  .9-9

  را به تفکیک تشخیص داده و بازگو نماید. غذایی درمانی

را  رژیم مایع صافو  رژیم  مایع کاملمانند  شامل رژیم های نرممکانیکی  از نظر اجزای رژیم های غذایی تعدیل شده .9-9

 .ذکر کند

د محدورژیم غذایی محدود از چربی، رژیم غذایی محدود از فیبر، رژیم غذایی  انواع رژیم های غذایی درمانی از جمله .9-0

 توضیح دهد. را بشناسد و اجزا و کاربرد هر یکرا  و پرکالری پرپروتئینو رژیم غذایی  سدیم از

 را تشریح کند.)پرنترال( ی راروده اپیروده ای )انترال( یا شامل  تغذیه ای های حمایتمفهوم و کاربرد انواع  .9.7

 ای را بازگو کند.اندیکاسیون ها و کنترااندیکاسیون های هریک از انواع حمایت های تغذیه  .9.9

 .شرح دهددر تغذیه روده ای  ییغذا یگزینجا یا یبه صورت مکمل خوراک های مورد استفادهفرمولا انواع .9.9

 را توضیح دهد. تغذیه ی پیراروده ایدر  تزریق داخل وریدی مواد مغذی مورد استفاده در روش هایانواع  .9.0

 لازم در این شرایط را تشریح نماید. تغذیه ای تو تمهیدا (Refeeding syndromeسندرم باز خورانش :)مفهوم  .9.3

 را شرح دهد. بیماری فتانواع طبقه بندی دیابت و پره دیابت و نقش تغذیه در پیشگیری از پیشر .0.7

 توضیح دهد.را دیابت بیماری درمان  و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریترویکردهای تغذیه ای  .0.9

 جی مورد استفاده در بالین را در تشخیص میزان چاقی و اضافه وزن را بازگو کند.شاخص های اصلی ارزیابی تن سن .0.9

 و مفهوم آن را نام ببرد. BMIبدنی انواع طبقه بندی شاخص توده  .0.0
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 رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان چاقی را توضیح دهد. .0.3

 آنها را بازگو نماید.از درم متابولیک و اهمیت و نقش تغذیه در پیشگیری شاخص های مورد استفاده در تشخیص سن .0.1

 را توضیح دهد. سندرم متابولیکرویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان  .0.1

 .درویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت پرفشاری خون را تشریح کن .0.1

 انواع طبقه بندی هایپرلیپیدمی و نقش تغذیه در پیشگیری از پیشرفت بیماری را شرح دهد. .0.3

 رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان هایپرلیپیدمی را شرح دهد. .0.73

تشریح و ی های عروق کرونر را رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان بیمار .0.77

 .بیان نماید

نفخ، رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان مشکلات گوارشی شایع شامل  .0.79

 را ترسیم نماید . و بیماری های آشالازی و ازوفاژیت یبوست و رفلاکس، اسهال، استفراغ

 غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان بیماری سلیاک را توضیح دهد.رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های  .0.79

 رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان بیماری کبدچرب را تشریح نماید. .0.70

 .دنمای را بازگو سنگ های کلیوی رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان .0.73

 سندرم نفروتیک را تشریح نماید. درمان رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت .0.71

، دیالیز یالیزهمود ،نارسایی کلیوی درمان رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت .0.71

 را توضیح دهد. یهکل یوندو پ صفاقی

 انواع سرطان ها بیان نماید.تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان رویکردهای  .0.71

 .سوختگی تشریح کندرویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان  .0.73

ریوی و سیستیک فیبروزیس رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان نارسایی  .0.93

 بازگو کند.

 رویکردهای تغذیه ای و انواع رژیم های غذایی مورد استفاده در مدیریت درمان کم خونی را توضیح دهد. .0.97

 

 1022-1021اول نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

 مدرس عنوان جلسه

بازه 

 زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ چند 

 ای(رسانه

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

معرفی درس/ تعاریف / آشنایی با 

 در یهتغذ یتنقش و اهم

مزمن و  یها یماریاز ب یشگیریپ

 حفظ سلامت.

چند صوتی/ روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

2 
انواع رژیم های غذایی 

بیمارستانی شامل تعدیل شده و 

  رژیم های غذایی درمانی

صوتی/چند  روز 7 روشن یمهدو مرجاندکتر 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

3 
 یمفهوم و کاربرد انواع حمایت ها

تغذیه ای شامل روده ای )انترال( 

، )پرنترال( یا یرارودهیا پ

صوتی/چند  روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم



 

4 

 

ها و  یکاسیوناند

از  یکهر یها یکاسیونکنترااند

 مورد یانواع فرمولاهاآنها، 

سندرم باز ، استفاده

 Refeedingخورانش :)

syndromeتغذیه  یدات( و تمه

 ای در درمان آن

4 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

 یابتد یماریدرمان ب یریتدر مد

  نوع یک و دیابت نوع دو

صوتی/چند  روز 7 روشن یمهدو مرجاندکتر 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

5 

 یشاخص توده بدن یطبقه بند

BMI یکردهایرو، و مفهوم آن 

 یها یمو انواع رژ یا یهتغذ

 یریتمورد استفاده در مد ییغذا

و و اضافه وزن  یچاقدرمان 

 یکسندرم متابول

صوتی/چند  روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

6 
و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

 خون یپرفشاردرمان  یریتدر مد

صوتی/چند  روز 7 روشن یمهدو مرجاندکتر 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

7 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

 یپرلیپیدمیهادرمان  یریتدر مد

 عروق کرونر یها و بیماری

صوتی/چند  روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

8 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

مشکلات درمان  یریتدر مد

رفلاکس ، شامل  یعشا یگوارش

 یآشالاز بیماری هایزخم معده ،

 ، و ازوفاژیت

صوتی/چند  روز 7 روشن یمهدو مرجانکتر د

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

9 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

بیماری های درمان  یریتدر مد

ایلیوستمی و  و سلیاک

 کولوستومی

صوتی/چند  زرو 7 روشن یمهدو مرجانکتر د

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

11 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

استفاده مورد  ییغذا یها یمرژ

 یدرمان سنگ ها یریتدر مد

  نفروتیکسندرم یوی و کل

 یویکل نارسایی

صوتی/چند  روز 7  لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم



 

5 

 

11 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

 نارسایی درمان یریتدر مد

 یصفاق یالیزد یالیز،همودیوی، کل

 و پیوند کلیه

شهریور  91 وبینار روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

7033 

 تا پایان ترم

12 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

انواع  ازپیشگیری   یریتدر مد

  سرطان ها

شهریور  91 وبینار روز 7 روشن یمهدو مرجانکتر د

7033 

 تا پایان ترم

13 

 یهتغذ یکردهایروادامه تشریح 

مورد  ییغذا یها یمو انواع رژ یا

انواع درمان  یریتاستفاده در مد

 سرطان ها

صوتی/چند  روز 7 روشن یمهدو مرجاندکتر 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

14 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

 یماریدرمان ب یریتدر مد

و  یویر یینارساسوختگی، 

 یبروزیسف یستیکس

صوتی/چند  روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

شهریور  91

7033 

 تا پایان ترم

15 

و انواع  یا یهتغذ یکردهایرو

مورد استفاده  ییغذا یها یمرژ

انواع  یماریدرمان ب یریتدر مد

  کم خونی

صوتی/چند  روز 7 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

 رسانه ای

یور شهر 91

7033 

 تا پایان ترم

16 
/  روشن یمهدو مرجاندکتر  رفع اشکال

 لوحه سرا یقرباندکتر زینب 

شهریور  91 وبینار روز 7

7033 

 تا پایان ترم
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 نحوه تدریس:

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شركت كنندگان وظایف توضیح خیر بلي

پاور  بصورت اس جلساتمطالب دروس بر اس یهکل  * و منابع اصلیمحتوای 

 یو منابع اصل یسو وو ینتپو

 شود یم یلی ارایهتکم و

 استفاده از محتوا

دارد در موقع گوش دادن به  یفهدانشجو وظ

Voice همزمان از مطالبpoint Power استفاده کند 

 تکالیف لازم را به موقع ارائه نماید.و 

 Powerرا متناسب با  یصوت یلاف

point .از  شرکت کنندگان، تعامل با یری پیگ/ ارائه کند

 طریق بازخورد با ارسال پیام

 منابع ئهارا استفاده از منابع    * بیشتر مطالعه منابع

پیگیری ، تعامل با شرکت کنندگان از طریق بازخورد با  انجام تمرین ها   * تمرین ها

 ارسال پیام

 پاسخ به سئوالات مطرح شده شجو شرکت دان در صورت لزوم برای پرسش و پاسخ  * تالار گفتگو

      طرح سوال

 مطرح یمیلا یاسامانه و  یقسواالت خود را از طر   * سوالات متداول

 نمایند

 پاسخ به سئوالات مطرح شده

 انجام آزمون شرکت در آزمون   * آزمون

 ت مطرح شدهپاسخ به سئوالا حضور شرکت کنندگان  در صورت لزوم برای پرسش و پاسخ  * اتاق گفتگو

 پاسخ به سئوالات مطرح شده حضور شرکت کنندگان در صورت لزوم برای پرسش و پاسخ   کلاس آنلاین

   در صورت لزوم  * اخبار

 ترم هایاستفاده از بازخورد شرکت کنندگان برای  حضور شرکت کنندگان نظرسنجی از شرکت کنندگان از کیفیت کارگاه   * نظرسنجی

 بعدی

    *  خود آزمون

ی در رابطه با توصیه های تغذیه ای ارش کار عملزگارائه    * هاتکالیف و پروژه

 در بیماری های مختلف

پیگیری ، تعامل با شرکت کنندگان از طریق بازخورد با 

 ارسال پیام

 پاسخ به سئوالات مطرح کردن اشکالات  رفع اشکال  * وبینار
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 :منابع اصلي درس
در صورتی -ویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس) عنوان کتاب، نام ن

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(اکه مطالعه همه کتاب یا همه مجل
1- Krause and Mahan's Food & the Nutrition Care Process, 15th Edition; edited by: 

Janice L. Raymond, Kelly Morrow. Elsevier, 2021  
2- Nutrition and Diagnosis-related Care, 8th Edition; edited by: Sylvia Escott-Stump, 

Wolters Kluwer, 2015.  

 -  :بیشتر مطالعه منابع

 نوع محتوا
 فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  ایر مواردس   صوتی 
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود 

 لحاظ نمایید.

ره
ما

ش
 

عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 اندانشجوی

فیدبک 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف
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ارائه 

گزارش 

  یکار عمل

 یا یهتغذ یها یهدر رابطه با توص یارائه گزارش کار عمل

 مختلف یها یماریدر ب
در طول  در طول ترم

 ترم

آشنایی دانشجویان 

با توصیه های 

تغذیه ای در 

بیماری های 

مختلف و نحوه ارائه 

 صحیح آنها

 و نمره مربوط به هر ارزشیابي:نحوه ارزشیابي دانشجو 

 ه ب(  پایان دور                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 

 نامشخص درصد 33 آزمون پایان ترم

و استفاده فعالانه از  یفالانجام تک

 مطالب ارائه شده 

 در طول ترم درصد 73
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 : ندگانیان/شركت كنمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخلاق و شئونات اسلامی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 

 شده  محول  فتکالی  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تالار گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنلاین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

  


