
  

 
 

 

  ترکیبی یا مجازی( COURSE PLAN)وره طرح د

 

 
 

 :معرفی درس

جراحی  یابه واسطه قرار گرفتن در شرایط بیماری و  بستری در بخش های مختلف بیمارستانبیماران 

یکی از مراقبت های تاثیر گذار در روند بهبودی این .مراقبت های خاصی می باشندنیازمند های مختلف 

روند تغذیه در بیماران بایستی از زمان قبل از بستری شدن آن ها . افراد اقدامات تغذیه ای مناسب است

با توجه به نقش . ادامه داشته باشد ترخیص از بیمارستانشروع شده و تا دوره ی بهبودی آن بعد از

با اصول تغذیه و همچنین مراقبت های ضروری  پرستاریانکارناپذیر تغذیه ضروری است تا دانشجویان 

 .داشته باشندآشنایی برای بیماران 
 

 :عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد 

 نقش و اهمیت تغذیه و آشنایی با اصول کلی علم تغذیه

 ی و درمان آنهابیماریهای ناشی از سوءتغذیه و نحوه پیشگیر

 انواع روش های تغذیه در بیماران

 آشنایی با رژیم های غذایی درمانی و انواع آنها

 آشنایی با انواع رژیم های غذایی در بیماریهای مختلف

 پرستاری/ كارشناسی :مقطع و رشته تحصیلی      علوم تغذيه         :   گروه آموزشی                                       پرستاری:  دانشکده 

 5.1 :  تعداد واحد پرستاریتغذیه در   :  نام درس

 نظری :نوع واحد 

 5-3سه شنبه  روز و ساعت برگزاری کالس ندارد :پیش نیاز

 مجازی -پرستاریدانشکده  :مکان برگزاری

                                              :  دکتر مریم رنجبرزاهدانی                                مسئول برنامه 

 ranjbarmaryam29@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی                             15151525:               شماره تماس دانشکده

 مریم رنجبرزاهدانی دکتر   (:به ترتیب حروف الفبا) مدرسین

 1/55/5415:بازنگری/ تاریخ تدوین                                            مریم رنجبر زاهدانی دکتر : تهیه و تنظیم 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 ف كلیاهدا 

در این درس دانشجو با اصول تغذیه و الگوی مناسب رژیم غذایی در بیماریهای مختلف، بیماریهای ناشی از سوء 

تغذیه، انواع کم خونی های تغذیه ای، تغذیه  پیش از جراحی، نحوه صحیح اجرای ناشتایی جهت اعمال جراحی 

در سنین و جراحی های مختلف آشنا شده و توانایی تشخیص نیازهای غذایی گروههای مختلف سنی با شرایط 

 .های متفاوت را کسب می نماید

 

  اهداف اختصاصی 

 

 :باید بتوانددانشجو  در پایان دوره 

 .را شرح دهد اهمیت تغذیه در بهداشت و درمان و سالمت 

 .و بیماریهای ناشی از آن را بشناسد(  عالئم، عوارض و انواع آن) سوء تغذیه

 .کم خونی های تغذیه ای و درمان آن را شرح دهد

 .کمبودهای ناشی از ویتامین ها و مواد معدنی مختلف را بشناسد

 .ن آشنا شوداذیه در بیماربا انواع روش های تغ

 .آشنا شود رژیم های غذایی درمانی و انواع آنهابا 

 .با انواع رژیم های غذایی در بیماریهای مختلف آشنا شود
 

  اهداف اختصاصی 

آشنایی با اهمیت تغذیه در منابع و معرفی ،درس اهداف تشریح و درس سرفصلهای با آشنایی و مقدمه-1

 بهداشت و درمان و سالمت

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 تغذیه و تعاریف آن را شرح داده و نقش و اهمیت تغذیه در بیماریها را بداند 

 ی بدن و منابع سوخت و ساز بدن آشنا شودترکیبات شیمیایبا 

 و بیماریهای ناشی از آن(  عالئم، عوارض و انواع آن) سوء تغذیه -2   

 :جلسه باید بتوانددانشجو  در پایان این 

 سوء تغذیه و انواع آن را توضیح دهد

 با علل ایجاد سوءتغذیه آشنا شده و نحوه مدیریت و درمان آن را بداند
 

 کم خونی های تغذیه ای و درمان آن -3
 

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 .انواع کم خونی های تغذیه ای را شرح دهد

 آشنا شود.... و 21فقر آهن، اسید فولیک، ویتامین ببا کم خونی های ناشی از 



 راههای پیشگیری و درمان انواع کم خونی های تغذیه ای را توضیح دهد

 کمبودهای ناشی از ویتامین ها -5و 4
 

 :بتواند جلسه باید 5 ایندانشجو  در پایان 

 انواع ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی را به اختصار توضیح دهد

 عالئم کمبود هر یک از ویتامین ها را شرح دهد

 راههای پیشگیری و درمان انواع کمبودهای ناشی از ویتامین ها را توضیح دهد

  کمبودهای ناشی از مواد معدنی -7و 6

 :بتواند جلسه باید 2 ایندانشجو  در پایان 

 انواع امالح و مواد معدنی را به اختصار توضیح دهد

 از امالح را شرح دهدعالئم کمبود هر یک 

 راههای پیشگیری و درمان انواع کمبودهای ناشی مواد معدنی را توضیح دهد

 با انواع روش های تغذیه در بیمارانآشنایی  -8
 

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 انواع رژیم های غذایی بیمارستانی را شرح دهد        

 .موارد مصرف و موارد منع مصرف هر یک از روش های دریافت مواد غذایی در بیماران را توضیح دهد       

 

 آشنایی با رژیم های غذایی درمانی و انواع آنها -11و  9

 :بتواند جلسه باید 5 ایندانشجو  در پایان 

 :مختلف شامل رژیم های  درمانی انواع رژیم های غذایی

 کم کالری

 پرکالری

 پرپروئتین

 کم چربی

 کم نمک

 مایع شفاف

 نرم 

 .را بشناسد و با کاربرد هر یک از آنها در بیماریهای مختلف آشنا شود

 انواع رژیم های غذایی در بیماریهای مختلف   آشنایی با -12و  11

 :بتواند جلسه باید 5این دانشجو  در پایان 

 :مختلف شامل  در بیماریهای انواع رژیم های غذایی

 اختالالت دستگاه گوارش



 قلب و عروق

 دیابت

 چاقی

 .آشنا شود اصول کلی توصیه های تغذیه ای در هر یک از بیماریهای ذکر شدهرا بشناسد و با 

 

        

 روش آموزش
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 اجراءشرايط 

 

 امکانات آموزشی : 

  و با استفاده از نرم افزارهایی شامل سامانه نوید و سایر امکانات فضای مجازی  و کامپیوتراسالید 

 منابع درسی  

  بلی مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی در نظر دارید؟/آیا کتاب  خیر 

 در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید: 

 
 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص  صفحات و  فصل

 مطالعهشده برای 

کلیه فصول مرتبط با عناوین  آخرین ویرایش. تامپسون، سینتیا.تغذیه، پیشگیری و درمان 

 جلسات و  اهداف ذکر شده

کلیه فصول مرتبط با عناوین  کامرن، آلن چی فاکس، برایان آنتونی،.دانش غذا، تغذیه و سالمتی

 جلسات و  اهداف ذکر شده

کلیه فصول مرتبط با عناوین  . تغذیه و تغذیه درمانی در پرستاری

 جلسات و  اهداف ذکر شده

Krause's, Food, Nutrition and Diet therapy  کلیه فصول مرتبط با عناوین

 جلسات و  اهداف ذکر شده

 

 شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحاتمشخصات مقاله 
نحوه دسترسی 

 دانشجویان به مقاله



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عالوه بر ...( مانند فیلم، مجموعه اسالید و )در صورتی که در نظر دارید جزوه یا هر نوع محتوای دیگری

، مشخصات آن را ذکر کنید و  به دانشجویان معرفی کنید منبع درسیکتاب فوق یا به تنهایی به عنوان 

 :آن را ضمیمه نمایید فایل

 .است... و  های دیگر دانشگاهروی سامانهبر اری شده ذمحتوای بارگ، جزوه، فیلم آموزشیاسالید پاور پوینت، منظور  *

 

  منبع را به عنوان ...( مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و )در صورتی که در نظر دارید محتوای دیگری

 در سامانه قسمتی جداگانه برای. )، مشخصات کامل آن را ذکر کنید به دانشجویان معرفی کنید مطالعه بیشتر

 .(این موارد در نظر گرفته شده است

  (میان ترم/ كويیز)آزمون های تکوينی 

 خیر   بلی   اید؟آزمون در نظر گرفته آیا برای درس خود. 1

 ها را ذکر کنیددر صورت وجود تعداد و نوع آزمون. 

 زمان آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 

1 
 تشریحی/ تستی کوئیز

در زمان مناسب به 

 .دانشجویان اعالم خواهد شد

 *نوع محتوا
 /مشخصات شامل عنوان و مؤلفین

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    



2 

 
 تشریحی/ تستی آزمون میان ترم

بعد از اتمام نیمی از جلسات 

 کالس 

 

 های دانشجويان تکالیف و پروژه
 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

 خیر   بلی   اید؟میان ترم در نظر گرفته/خود پروژه پایان ترم آیا برای درس . 1

 :در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید           

 .........................................................................................................................................................................................................................  

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی
 6 و کوئیز آزمون میان ترم

 11 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان
مهلت فیدبک 

 دادن مدرس
هدف از ارائه 

 تکلیف

 
تکلیف اول 

 کالسی

برای هر یک از انواع  در این تکلیف از دانشجویان خواسته خواهد شد که 

رژیم های غذایی بیمارستانی نمونه های کاربردی و قابل اجرا در 

 .بیمارستانهای ایران راارائه دهند
  

مرور فصل 

مربوطه از منبع 

درسی و درک 

 مفاهیم مربوطه



 مقررات 

      بر اساس مقررات آموزشی: حداقل نمره قبولی                                             

 بر اساس مقررات آموزشی:            دفعات مجاز غیبت در کالس تعداد   

               

 

 پرستاریتغذيه در   درس زمانبندی جدول
 

 

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

 موضوع جلسه

 نحوه ارائه مدرس

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

25/11/1411 3-1 

 با آشنایی و مقدمه

 تشریح و درس سرفصلهای

منابع  معرفی درس، اهداف

وآشنایی با اهمیت تغذیه 

در بهداشت و درمان و 

 سالمت

دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

2/12/1411 

3-1 

عالئم، عوارض ) سوء تغذیه

و بیماریهای (  و انواع آن

 ناشی از آن
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

9/12/1411 

3-1 

کم خونی های تغذیه ای و 

 درمان آن
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

16/12/1411 

3-1 

کمبودهااااای ناشاااای از  

 ویتامین ها
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

23/12/1411 

3-1 

کمبودهااااای ناشاااای از  

 ویتامین ها
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

15/1/1412 

3-1 

کمبودهای ناشای از ماواد   

 معدنی
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم



تکلیف و  کامپیوتر

  حضور و غیاب 

22/1/1412 

3-1 

کمبودهای ناشای از ماواد   

 معدنی
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

29/1/1412 

3-1 

آشنایی با انواع روش های 

 تغذیه در بیماران
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

5/2/1412 

3-1 

آشاانایی بااا رژیاام هااای   

 غذایی درمانی و انواع آنها
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

آزمون کتبی  

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

12/2/1412 

3-1 

آشاانایی بااا رژیاام هااای   

 غذایی درمانی و انواع آنها
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

کتبی آزمون 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

19/2/1411 

3-1 

انواع رژیم های غاذایی در  

 بیماریهای مختلف
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

26/2/1411 

3-1 

در  انواع رژیم های غاذایی 

 بیماریهای مختلف
دکتر مریم 

 رنجبر 
 *حضوری

کالس درس، 

وایت برد، 

و اسالید 

 کامپیوتر

آزمون کتبی 

میان ترم و 

، پایان ترم

تکلیف و 

  حضور و غیاب 

 

به صورت مجازی برگزار خواهد ( جلسه 4) درصد کالس ها  31الزم به ذکر است که بسته به شرایط تا : *

 . به اطالع دانشجویان رسانده خواهد شد قبل از برگزاری کالس مجازی،  گردید که در زمان مناسب


