
 
 

 

  

 
 

 

 

 (lesson Planطرح درس روزانه )
 جلسه اول

 آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی::                                                   گروه دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             15/11/98روز:        در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 هيتغذ تیآن و اهم خچهيتار و هيبا علم تغذ يیآشناعنوان درس : 

هیتغذ تیآن و اهم خچهیتار و هیبا علم تغذ ییآشناهدف کلی درس :    

 

 
 اهداف جزئی :

 كند. فيرا تعر هيمربوط به علم تغذ میمفاه

 و جهان را شرح دهد. رانيدر ا هيعلم تغذ خجهياز تار یمختصر

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

1. Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 
 جلسه دوم 

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             29/11/98روز:        در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 هیسوءتغذ از یناش یها یماریب و هیتغذ یولوژیزیبا ف ییآشناعنوان درس : 

هیسوءتغذ از یناش یها یماریب و هیتغذ یولوژیزیبا ف ییآشناهدف کلی درس :    

 
 اهداف جزئی :

 آشنا باشد . هيبا مفهوم سوء تغذ -
 مختلف دستگاه گوارش را نام ببرد. یقسمت ها -
 شرح دهد. يینقش هر قسمت را در گوارش مواد غذا -
 را نام ببرد. هيو عوارض سوء تغذ ميعال -
 كند. انیرا ب هيانواع مختلف سوء تغذ -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10 مدت زمان :   ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه سوم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             6/12/98روز:        در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 یمحلول در جرب یها یمغذ ریها و غ نیتامیو کمبود از یناش یها یماریب و یا هیتغذ یها یبا انواع کم خون ییآشناعنوان درس : 

محلول در  یها یمغذ ریها و غ نیتامیو کمبود از یناش یها یماریب و یا هیتغذ یها یبا انواع کم خون ییآشناهدف کلی درس :  

 یجرب
 

 آشنایی دانشجو با اهداف جزئی :

 را نام ببرد. یانواع کم خون -
 کند. فیپالگر را تعر یماریب -
 کند. انیگواتر را ب یماریب میعال -
 ها را بشناسد . نیتامیو ییمنابع غذا -

                        مجازیروش آموزش :  

 سامانه آموزش مجازیامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 جلسه چهارم

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                                     :              دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             13/12/98روز:        در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 واحد: نظرینوع 
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 مارانیب در هیتغذ یبا روش ها ییآشناعنوان درس : 

مارانیب در هیتغذ یبا روش ها ییآشناهدف کلی درس :    

 

 
 اهداف جزئی :

 را نام ببرد. مارانیدر ب هيتغذ یانواع روش ها -
 كند. انیانترال را ب هيموارد استفاده از تغذ -

 را نام ببرد. یديور هيتغذ یمحلول ها -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جلسه پنجم

 :                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:           20/12/98روز:       در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 یدر جراح هیبا تغذ ییآشناعنوان درس : 

 یدر جراح هیبا تغذ ییآشناهدف کلی درس :  

 
 

 اهداف جزئی :
 كند . انیرا ب یقبل از عمل جراح هياصول تغذ -
 دهد. حیرا توض یبعد از اعمال جراح هيتغذ -

 را نام ببرد. مارانیدر ب يیغذا ميانواع رژ -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ششمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                        :                           دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             27/12/98روز:       در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 روده یها یجراح یسرطان، سوختگ یها یماریدر ب هیبا تغذ ییآشناعنوان درس : 

 روده یها یجراح یسرطان، سوختگ یها یماریدر ب هیبا تغذ ییآشنا هدف کلی درس :  

 

 
 اهداف جزئی :

 انیرا ب یپس از جراح یسرطان مارانیدر ب یا هيتغذ یها هیتوص -
 .كند

 قرار یدرمان یمیكه تحت ش مارانیدر ب یا هيتغذ یها هیتوص -
 دهد. حیرا توض رندیگیم
 كند. انیرا ب یسوختگ مارانیدر ب یا هيتغذ یها هیتوص -

 روده آشنا باشد. یتحت اعمال جراح مارایدر ب هيبا اصول تغذ -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

 Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مجازیمقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هفتمجلسه 

 گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته تحصیلی:                     :                              دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             19/1/98روز:        در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 دانشجويان  :تعداد 

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 یقلب یمادرزاد یها یماریاطفال مبتال به ب ، یاز جراح پس  در کودکان قبل و ییغذا میو رژ هیبا تغذ ییاشناعنوان درس : 

 یقلب یمادرزاد یها یماریاطفال مبتال به ب ، یاز جراح پس  در کودکان قبل و ییغذا میو رژ هیبا تغذ ییاشناهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :

 كند. انیدر كودكان را ب هيمالحضات تغذ

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10زمان:    مدت 

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 هشتمجلسه 

 تحصیلی::                                                   گروه آموزشی:                                         مقطع / رشته دانشکده

 تاريخ ارائه درس : 99-98سال تحصیلی  :  

                        10-8ساعت:             26/1/98روز:        در جراحینام درس )واحد(  :  تغذيه 

 نوع واحد: نظری
 

 تعداد دانشجويان  :

 مسئول درس: ساسان امانت 1تعداد واحد: 

 ساسان امانتمدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:  دقیقه 90مدت كالس: 

 7/11/98: یو بازنگر نيتدو خيتار

 
 

 یجراح قبل و پس از سالمندان در ییغذا میو رژ هیتغذ صفرا سهیک سنگ و یکبد مارانیدر ب هیتغذعنوان درس : 

 یدر سالمندان قبل و پس از جراح ییغذا میو رژ هیصفرا تغذ سهیو سنگ ک یکبد مارانیدر ب هیتغذهدف کلی درس :  

 
 اهداف جزئی :

 كند. انیرا ب یكبد مارانیدر ب یا هيتغذ یها هیتوص
 صفرا را شرح سهیمبتال به سنگ ك مارانیب یمناسب برا يیعذا ميرژ -

 .دهد

 كند. انیدر سالمندان را ب هيمالحضات تغذ -

                        انيو ارائه دانشجو ی، بحث گروه یسخنرانروش آموزش :  

 ه، کتابتخت نت،پروژکتور،یپاور پوامکانات آموزشی : 

 منبع درس  :

Krauses’ Food, Nutrition and Diet therapy, Ed. th12 
 

  دقیقه    20مدت زمان:   مقدمه 

 كلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  20مدت زمان :  

 دقیقه 10مدت زمان :   

 دقیقه  10مدت زمان:    

  دقیقه  20مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 دقیقه  10مدت زمان :    ارزشیابی درس 

 


