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 :معرفی درس

بیماران تحت عمل جراحی به واسطه قرار گرفتن در شرایط بیماری و همچنین جراحی نیازمند مراقبت 

یکی از مراقبت های تاثیر گذار در روند بهبودی این افراد اقدامات تغذیه ای .باشندهای خاصی می 

روند تغذیه در بیماران تحت عمل بایستی از زمان بستری شدن آن ها قبل از عمل شروع . مناسب است

ری با توجه به نقش انکارناپذیر تغذیه ضرو. شده و تا دوره ی بهبودی آن بعد از عمل ادامه داشته باشد

است تا دانشجویان اتاق عمل با اصول تغذیه و همچنین مراقبت های ضروری برای بیماران تحت عمل 

 .جراحی آشنایی داشته باشند
 

 :عناوين كلی اين درس شامل موارد زير می باشد 

 نقش و اهمیت تغذیه و آشنایی با اصول کلی علم تغذیه

 درمان آنهابیماریهای ناشی از سوءتغذیه و نحوه پیشگیری و 

 انواع روش های تغذیه در بیماران

 تغذیه در بیماران نیازمند عمل جراحی
 

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

 1 :  تعداد واحد تغذیه در جراحی  :  نام درس

 نظری :نوع واحد 

 8-11سه شنبه : روز و ساعت برگزاری کالس ندارد :پیش نیاز

 مجازی -دانشکده بهداشت اوز :مکان برگزاری

                                              :  دکتر مریم رنجبرزاهدانی                                مسئول برنامه 

 ranjbarmaryam29@yahoo.com: آدرس پست الکترونیکی                             25211525:               شماره تماس دانشکده

 مریم رنجبرزاهدانی ردکت   (:به ترتیب حروف الفبا) مدرسین

 53/11/1311: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 پیش از جراحی، نحوه صحیح اجرای ناشتایی 

نیازهای غذایی گروههای جهت اعمال جراحی در سنین و جراحی های مختلف آشنا شده و توانایی تشخیص 

 .مختلف سنی با جراحی های متفاوت را کسب می نماید
 

  اهداف اختصاصی 

 

 :دانشجو  در پایان دوره باید بتواند

 .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

 .تغذیه ای و درمان آن را شرح دهدکم خونی های 

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

 .ن آشنا شودابا انواع روش های تغذیه در بیمار

 .با تغذیه در بیماری ها و جراحی های 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(  و انواع آن عالئم، عوارض) سوء تغذیه -2   

 :دانشجو  در پایان این جلسه باید بتواند

 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 

 .کم خونی های تغذیه ای را شرح دهد انواع

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

 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 



 ویتامین های محلول در آب و محلول در چربی را به اختصار توضیح دهدانواع 

 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 -6

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 امالح و مواد معدنی را به اختصار توضیح دهدانواع 

 عالئم کمبود هر یک از امالح را شرح دهد

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

 با انواع روش های تغذیه در بیمارانآشنایی  -7
 

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 غذایی بیمارستانی را شرح دهدانواع رژیم های         

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

 

 تغذیه در بیماری ها و جراحی های مختلف با آشنایی -8

 :بتواند این جلسه بایددانشجو  در پایان 

 رعایت ناشتایی را شرح دهدناشتا بودن قبل از عمل جراحی و نحوه صحیح 

 با تغذیه قبل از عمل جراحی آشنا شود

 .با تغذیه بعد از عمل جراحی آشنا شود

       

 روش آموزش
 

 حضوری                   مجازی                                 تركیبی                            

 شرايط اجراء

 

 امکانات آموزشی : 

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

 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: 

 
 



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

 مطالعهشده برای 

Clinical nutrition for surgical patients 

 

 

کلیه فصول مرتبط با عناوین 

 جلسات و  اهداف ذکر شده

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

 اهداف ذکر شدهجلسات و  

 

 مشخصات مقاله شامل عنوان، نویسندگان، مجله، سال و شماره انتشار و صفحات
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  *

 *نوع محتوا
 /مشخصات شامل عنوان و مؤلفین

 کنندگان تهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل برای 

 ** اریذبارگ

    

    

    

    

    



 

  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

1 ...................................................................................................................................................................................................................... 

2 ...................................................................................................................................................................................................................... 

3 ...................................................................................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................................................................ 

 ود ارزيابیآزمون های خ 

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

 ها را ذکر کنیددر صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون. 

 مهلت ارائه بازخورد به تکالیف مهلت پاسخ دادن دانشجویان نوع آزمون عنوان آزمون شماره

 مثال

ازمون مبحث 

نیازسنجی در برنامه 

 درسی

تستی چهار 

 جوابی
  

 های دانشجويان تکالیف و پروژه
 طول ترم فیتکال 

 

 

 پروژه درسی 

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

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

 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



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

 یریادگي یها تیفعال ريسا 

مباحثه دقت  تیو هدا یاگر در طراح. ، وجود دارد(رهمزمانیغ)اتاق بحث  یدر سامانه امکان فعال ساز

به  لیدر صورت تما. دینما یادیکمک ز انیدر دانشجو یتواند به پرورش تفکر انتقاد-یانجام شود م یکاف

 :دیینما لیرا تکم ریامکان موارد ز نیاستفاده از ا

  (فورم)اتاق بحث 

: بحث موضوع

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

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

 

 ارزشیابی دانشجويان 

 بارم نمره موارد ارزشیابی
 11 آزمون میان ترم

 6 آزمون پایان ترم

 2 شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 2 تکالیف و سایر فعالیت ها
 

 

 مقررات 

      بر اساس مقررات آموزشی: حداقل نمره قبولی                                             

 بر اساس مقررات آموزشی:            دفعات مجاز غیبت در کالس تعداد   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تغذيه در جراحی  درس زمانبندی جدول
 

 

ساعت  تاریخ ارائه

 ارائه

 موضوع جلسه

 مدرس
نحوه 

 ارائه

امكانات 

مورد 

 نياز

روش 

 ارزشيابي

12/1/1011 11-8 

 با آشنایی و مقدمه

 تشریح و درس سرفصلهای

منابع  معرفی درس، اهداف

وآشنایی با اهمیت تغذیه 

در بهداشت و درمان و 

 سالمت

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

50/1/1011 

11-8 

عالئم، عوارض ) سوء تغذیه

و بیماریهای (  و انواع آن

مریم ردکت ناشی از آن

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

31/1/1011 

11-8 

ای و  کم خونی های تغذیه

 درمان آن

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

2/5/1011 

11-8 

کمبودهااااای ناشاااای از  

 ویتامین ها

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

10/5/1011 

11-8 

کمبودهااااای ناشاااای از  

 ویتامین ها

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 



51/5/1011 

11-8 

کمبودهای ناشای از ماواد   

 معدنی

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

58/5/1011 

11-8 

آشنایی با انواع روش هاای  

 تغذیه در بیماران

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

0/5/1011 

11-8 

با تغذیه در بیماری  آشنایی

 ها و جراحی های مختلف

مریم ردکت

 رنجبر 
 مجازی

امکانات 

فضای 

مجازی و 

نرم 

افزارهای 

 ارائه شده

آزمون کتبی 

میان ترم و 

 پایان ترم 

 

  


